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 תוכרעמב הנכות יטביה

 תיגטרטסיא הנגה

 תמזוי ןוגרא) 5010-ה לנפב רבעשל רבח
 -ימתכ בושחימ"ב ןדש (תיגטרטסיאה הנגהה
 ןימאמ אוה עודמ ריבסמ "ברק לוהינב הכ
 אל "םיבכוכה תמחלמ"ב עקשומה ץמאמהש
 .םירהצומה וידעי תא גישי
 בתכמ תא ווילש םירמאמה תא םסרפמ ינא"
 ךכב םינינועמה םישנאש ידכ יתורטפתה
 םינימאמ םיבר בשחמ ינעדמ עודמ וניבי
 81210 י"ע שומישל לקשנה גוסהמ תוכרעמש
 םינפמ ולא םירמאמ .תונביהל תולוכי ןניא
 %010-ב הנכות תסדנה לש םיטביהל רוקרז
 -גלמ םיענמנ םה .יסדנה רקחמ לש ונוגראלו
 רבכ וחתונ ולא ;םייטילופ םיאשונב תע
 -והל המ ןיא ילו םירחא תומוקמב הבחרהב
 ."ףיס

 וא ינורטקלא ראוד
 ךרדה הכורא
 תרושקתל

 ינורטקלא ראוד תכרעמ ליעפהל ןויערה
 .1982 ףוסב הלעוה ןוירוג-ןב תטיסרבינואב
 ןויער תא הטיסרבינואל רידחהל :הרטמה
 תרושקת ץורעכ תינורטקלאה תרושקתה
 רשפאמ ,רקיעהו ןימא ,רינ ךסוח ,ריהמ
 ,םירצק םירסמ תרבעה :רחא גוסמ תרושקת
 שארו ןמז לבקמל שישכ םינענו םילבקתמה
 .םהב לכתסהל
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 רב | 3 עב (1970) לועיל םיבשחמ םינוכימ
 שיכון

 ותנ דוביעו הנכות תוישעת

 הרומתו תורשל הבורע
 םינוכימב םינותנ דוביע 44

 םירזגמה לכל הדובע רכש ו

 הנש 15 לש ןויסינ

 םיבשחמו הנכת תוישעת

 דדמו ח"טמ ללוכ - תונובשח תלהנה . 6
 םיקנב תומאתה 6 נוכל לש תוידוחי תונכות

 קשמה יפנע לכל יאלמ ₪ / תוכרעמ תמקהו קוויש *
 םיקיש תוריש ללוכ .חוטיב 6 תוינכותו הנכת תוליבח *

 ריחמת ,ביצקת 9 .יס.יפ ,36,34 מבייבשחמל
 (גניסיל) תיסנניפ הנכות ס תדחוימ ח"הנה תכרעמ *
 .דועו םוסרפ ,הקיטסיטטס 6 תורש םירישכמ חוט 8 והינ * ןובשח יאורל םינזאמ ןוימ ,בוקינ יתורש 9 ב

 ןורתפ אצמת םינוכימב בקעמ/בותינ

 רכש תייעב לכל

 ,יקלח וא אלמ םוליג ,הלבגה אלל םיגורד 9

 - תויטמוטוא תופסות ,תודסומה לכל םיחווד

 ...דועו תילמינימ הנכה

 םיאשרכ הסנכה-סמ תוביצנמ רושיא

 תונובשח תלהנה

 םאתהב 18-20 לע

 (גרבנייטש) שדחה קוחל

 תואצות הכומנ תולע <

 בשחמב רכש עצבל תומיהדמ

 ןויסינ תונש 15 לעמ 1 מ, -ב
 .לגרב ךלוה אל הז ,תוינובשח ,תולבק :ללוכ
 ענמ יו ,םיקנב תומאתה
 ןמצעמ / % ,לויג ,ןובשח בצמ

 ץמאמ .% % ךורעיש ,תיזחת
 ו 6 -לקש םינוויכה ינשל
 תוימ % ,לקשיח"טמ ח"טמ
 שאר יבאכו + יעבטמ בר

 רתויל ףרטצהא 0 8 0
 תוחוקל 250-מ , | ןמזב עצבתמ
 ךרוצ ןיא ,יתימא

 .םיפסונ םידוביעב

 לוטיב תייצפוא
 ךשמל
 םישדוח 6

 רמוא הזו רשוי יצילמ

 הז ףנעב לכה תא
 קפס ןיב תורשקתהש

 .חווט תכורא איה חוקלל
 .הביאכמ םג בלה לע די םעו

 ונרקבל םינמזומ םכנה
 םיווק ל = ָּב-382451 רשקתהל !א ,א"ת 21 ןורשה "חר ונדרשמב

 תישוא העד

 ע3בצגס 1.סזקס החמה

 תוכרעמב הנכות יטביה
 *תוגטרטסיא הנגה

 (תיגטרטסיאה הנגהה תמזוי ןוגרא) 82010-ה לנפב רבעשל רבח
 ןימאמ אוה עודמ ריבסמ "ברק לוהינב הבימתכ בושחימ"ב ןדש
 וידעו תא גישי אל "םיבכוכה תמחלמ"ב עקשומה ץמאמהש
 .םירהצומה
 דבוכמ םיבשחמ ןעדמ ,סנרפ 'גרול דיוד רטפתה ,1985 ינויב 28-ב
 לנפב ותורבחמ ,תירבה-תוצראב הנגהה תוינכתל ץועיב קסע רשא
 תמזוי ןוגרא לש ומעטמ ברק לוהינב הכימתכ בושחימה תיגוסב ןדש
 ףרצ אוה ולש תורטפתהה בתכמל .(5210) תיגטרטסואה הנגהה
 הנכותהש ןימאמ אוה עודמ םיריבסמה םירצק םירמאמ הנומש
 םיקלח .הנמיהמ אהת אל תיגטרטסיאה הנגהה תמזוי רובע תשרדנה
 הבחרהב וטטוצ ול םיחפסנה םירמאמהו סנרפ ר"'ד לש ובתכממ
 .תונותיעב
 ןקירמא" יכרוע לש םתעדל תפרטצמ "בשוח השעמ" תכרעמ
 ךותמ ,םתומלשב םירמאמה תא הנושארל ומסריפש "טסוטנויס
 ידכ ומסרופי םא תיעדמה היליהקה ללכ תבוטל הז אהיש הנומא
 .טקיורפה לש ותונכתיה תודוא יעדמה ןוידה תא ןברדל

 הב הפוקתב ומלשוה רשא םירצק םירמאמ הנומש ליכמ הז ח"וד
 לש ומעטמ ,ברק לוהינל הכימתכ בושחימב קסעש לנפב רבח יתייה
 דרשממ קלח וניה 5010 .(5010) תיגטרטסיאה הנגהה תמזוי ןוגרא
 ,בשחמה יעדמ תויעב תא תוהזל שקבתנ לנפה .יאקירמאה הנגהה
 הליעי (/\חו1ט4|!א0ו6 א1801ט0) 4881 תכרעמש ינפל רותפל שי ןתוא
 יטירק דיקפת יופצ םיבשחמלש לכל רורב .הלועפל סנביהל לכות
 ח"וד םיביכרמה םירמאמה .םיבכוכה תמחלמל תורושקה תוכרעמב
 ולא םיאשונ תודוא יתובשחמ תא ןגראל לכואש תנמ לע ובתכנ הז
 .לנפהמ יתורטפתה םע 5210" ורסמנ םהו
 .תוינידמ ילוקיש וא םייטילופ םיטופיש לע תוססובמ ןניא יתונקסמ
 םיצמאמה אשונב תורחא תובר תוימדקא תורוקיבל המודב אלש
 תודגנתה רבעב יתעביה אל ,תיגטרטסיאה הנגהה תמזויב םיעקשומה
 ברועמ יתייה .הנגהה דרשמ י"ע ןמוממה רקחמל וא הנגהה יצמאמל
 יטקיורפב תיביסנטסקא הרוצב לשמימל יתצעיו הזכ רקחמב תוקומע
 ,הנכות תסדנהב רקחמ תונש 20-מ רתוי לע תוססובמ יתונקסמ .הנגה
 תשמשמה יתימא ןמזב הנכותב הדובע לש םינש 8-מ רתוי ללוכ
 תיאבצה הנכותה םע ןה יתורכיה לע תוססובמ ןה .םייאבצ םיסוטמב
 לע תוססובמ יתונקסמ .בשחמה יעדמב רקחמ םע ןהו תיעצבמה
 ילכ לש םחותיפל תודגנתה לע אלו ,הז ץמאמ םידחיימה םינייפאמ
 .ללכב קשנ
 םישנאש ידכ יתורטפתה בתכמ תא ווילש םירמאמה תא םסרפמ ינא"
 תוכרעמש םינימאמ םיבר בשחמ ינעדמ עודמ וניבי ךכב םינינועמה
 םירמאמ .תונביהל תולוכי ןניא 5010 י"ע שומישל לקשנה גוסהמ
 לש ונוגראלו 5010-ב הנכות תסדנה לש םיטביהל רוקרז םינפמ ולא
 רבכ וחתונ ולא ;םייטילופ םיאשונב תעגלמ םיענמנ םה .יסדנה רקחמ
 *.ףיסוהל המ ןיא ילו םירחא תומוקמב הבחרהב

 * ם6קזוחוטס סע קטזחוופפוסה 01 16 "/החר6זוס8ח 50180151"
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 םיארוקהו םיינכט םיחנומב שומישמ ענמיהל יתיסינ ולא םירמאמב
 לכב םארוקל ןתינ .םניבהל ידכ םיבשחמ יתנכתמ תויהל םיבייח םניא
 :תא םיריבסמ םילאוריבידניאה םירמאמה .אוהש רדס
 םיחטש ןיבל הנכות תסדנה ןיב םיידוסיה םייגולונכטה םילדבהה .ו
 :הנימא הניא הנכות עודמו םירחא םייסדנה
 יתלבל התוא תוכפוה רשא ,תעצומה 521-ה תנכות לש היתונוכת .2
 ;שומימל תנתינ
 תוליעי ןניא תיאבצ הנכות תינבב תולבוקמה תוקינכטה עודמ .3
 ;הז טקיורפב
 אל ונממ וקפויש םירופישה עודמו הנכות תסדנהב רקחמה יפוא .4
 תיגטרטסיא הנגה תכרעמ לש התיינב רשפאל תנמ לע םיקיפסמ ויהי
 ;תמאב הנימא
 הנכות תיינבב עייסי תיתוכאלמ הניבב רקחמש הפצמ יניא עודמ .5
 ;הנימא תיאבצ
 םירופישל איבי יטמוטוא תונכתב רקחמש הפצמ יניא עודמ .6
 ;הז טקיורפל םישורדה םייטמרדה
 תתל לוכי אל (תונוכנ לש תויטמתמ תוחכוה) תינכת תומיא עודמ .7
 ;יגטרטסיא הנגה ברק לוחינל הנימא תכרעמ ונל
 םיטביהבו הנכותב רקחמ לש םייאבצה ןומימה תורוקמ עודמ 8
 הז רמאמ .םיקיפסמ םניאו םיליעי םניא בושחימה יעדמ לש םירחא
 תכרעמ םא םג ןמוממ תויהל ךירצ 510-ש העצהל הבוגת הווהמ
 תויבויח תואצות וקפויש םושמ תאזו ,תונביהל לכות אל אא
 .רקחמהמ

 הנימא יתלב הניה הנכות עודמ

 אובמ
 הסרנהה ימוחת תא ןהו הנכותה תסדנה תא ןה םיריכמה םישנא
 הדימב הכומנ הנכותה תביבס תונימאש וניחבה רתוי םיקיתוה
 -צומה תיברמשכ .םירחא הסדנה יחטש תנייפאמה וזמ תיתועמשמ
 רצומה ןונכתש תופצל ריבס ,ורכמנו וקדבנ ,ומלשוה םייסדנהה םיר
 תולגל לבוקמ ,הנכות ירצומב .הנימא הרוצב דובעי אוהשו ןוכנ וניה
 הרוצב תדקפתמ הניאו םייניצר (טטָאג) םישוביש הליכמ הנכותהש
 רפסמב ץוצל תולולע ולא תויעב .םישמתשמ רפסמ לצא הנימא
 "רופיש"ב רבודמשכ בצמה תא רימחהל םימיוסמ םירקמבו תואסריג
 הפקת תוירחא תדועתב םיוולמ םירצומה תיברמ דועב .הנכותה
 יא לע תיפיצפס הרהצהב םיתעל םיוולמ הנכות ירצומ ירה ,הניגמו
 תולקת לש ןטק רפסמל קר עדומה ,בחרה רוביצה .תוירחא ןתמ
 -יתלב םיתנכתמ י"ע ומרגנש םיגירחכ ןהילא סחיתהל לוכי ,הנכות
 םיתנכתמה ;רתוי בוט םיעדוי הנכותב םייוצמה וטיניבמ ולא .םיסונמ
 ןד הז קרפ .ולאכ תויעבמ ענמיהל םילוכי אל םלועב רתויב םילועמה
 .הז בצמ לש ותורצוויהל תחא הביסב

 5 ו"משת ןסינ 6 לירפא "בשוח השעמ"
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 תיגטרטסיא הנגה תכרעמ לש היתושירד

 רשא ,תועדמה הליהקל ארוק ינא" ןגייר אישנה רמא 1983 סרמב

 הירושיכ תא תונפהל ,םייניערגה קשנה ילכ תא ונל הקינעה

 םיעצמא ונל קפסל ;ולוכ םוקיהו םדאה םולש ןעמל םיריבכה

 ."ולא םייניערג קשנ ילכ לש םלוסיחלו םלורטינל

 תויצקנופה תא עצבל תבייח הנכותה וז השירד אלמל ודכ

 :תואבה
 הפקתה ינפמ הנימאו הריהמ הארתה -
 הפקתהה רוקמ תעובק -
 הפקתהה לש תוארנה תורטמה תעיבק -
 םיליטה ילולסמ תעיבק -
 ,הצאהה ךלהמב ץחה ישאר וא םוליטה לש תמאותמ הניחב -

 םינשייחל תורטמל תוירחא תאצקה ללוכ ,ץוציפהו הפועתה

 םיילאודיבידניא קשנ ילכל וא
 ץח ישארל תונויתיפ ןיב הנחבה -
 םיילאודיבידניאה קשנה ילכ לע תטרופמ הרקב -
 הרטמה תא דימשהל ןויסינ לש ותולועי תכרעה -

 תכרעמ יגוס
 תוכרעמ ,תויטרקסיד בצמ תוכרעמכ םייסדנה םירצומ גווסל ןתינ
 .תוידירביה תוכרעמ וא תויגולנא
 ילעב םיביכרמ תובכרומ תויתרפיס וא תויטרקסיד בצמ תוכרעמ
 הנוכמה תוגהנתהש ךכ תוננכותמ ןה .םיביצי םיבצמ לש יפוס רפסמ
 .תיתועמשמ הניא ביצי בצמב היוצמ הניא איהשכ
 הדובע םוחתב ,רשא םיביכרמ תויונב תויגולנא וא תופיצר תוכרעמ
 ןתוגהנתה רשאו םיביצי םיבצמ לש יפוסניא רפסמ תוליכמ ,בחר
 .תופיצר תויצקנופ י"ע קיודמ רואיתל תנתינ
 םיביכרה יגוס ינש לש ליהמת ןניה (םייאלב) תוידירביה תוכרעמ
 ,םייגולנא םיביכרל ףסונ ליכמה ילמשח לגעמ ,המגורל .ורבזוהש
 -וקנ תוליכמ תוירואיתה םהיתואוושמ רשא םיביכר לש ןטק רפסמ
 ןטק רפסמ ולא םיביכרמ דחא לכל .(תודויד ,לשמל) תופיצרדיא תוד
 תנתינ וללה םיבצמה ןיב םתוגהנתה .םייטרקסיד הלועפ יבצמ לש
 .תופיצר תויצקנופ י"ע רואיתל

 םויטמתמ םילכ
 םייתרוסמה םיחטשה לש םניערג תא תורצוי תויגולנא תוכרעמ
 .בטיה תרכומו העורי תופיצרה תויצקנופה לש הקיטמתמה .הסדנהב
 -מוא ונא תופיצר תויצקנופ י"ע תראותמ תכרעמש םירמוא ונאשכ
 םינטק םייוניש .תויופצ יתלב תועתפה הליכמ הניא איהש םיר
 סדנהמ .תואיציב םימיאתמ םינטק םייונישל דימת ומרגי תוסינכב
 דימת םילעופ ולש תכרעמה יביכרש ,ינדפק ןונכת ךרד ,חיטבמה
 לע יטמתמ חותינב שמתשהל לובי ,םהלש ילמרונה הדובעה םוחתב
 -ימעמ תוקידבב בלושמ הזשכ .תועתפה הנייהת אלש חיטבהל תנמ
 םיניקתה הדובעה ימוחתב םילעופ ןכא םיביכרהש תוחיטבמה תוק
 .תונימא תוכרעמ םילבקמ ונא ,םהלש
 בצמ תוכרעמ ונבינשכ ,םייתרפיסה םיבשחמה לש םתעפוה ינפל
 ןטק - ולאכ תונוכמב םיבצמ לש ללוכה רפסמה היה ,תויטרקסיד
 הפיקמ הקידב עצבל ןתינ ,םיבצמ לש ןטק רפסמ שישכ .תיסחי
 םילכב שמתשהל תלוכיה רסוח תא תזזקמ וזכ הקידב .הקימעמו
 .תויגולנא תוכרעמ לש ןונכתב םישמשמה ולאל םימודה םייטמתמ
 תוטישב שמתשהל ןיידע םילוכי ולאכ תוכרעמ לש םיסדנהמה
 .וננכתש תכרעמה תוגהנתה לש האלמ הנבה גישהל םהל תורשפאמה תויטמטסיס
 יתש לש ןבוליש י"ע תומיאל ןתינ תובר םייאלכ תוכרעמ לש ןנונכת
 םיביכרב הלועפ יבצמ לש יפוס רפסמ תוהזל זא םילוכי ונא .תוטישה
 תא ראתל ןתינ ,וללה םיבצמה ןיב .יטרקסיד תוגהנתה יפוא ילעב
 ולא םיבצממ דחא לכ רובע .ןטק אוה ןוחבאב וא הרדגהב םיבייחה םיבצמה רפסמ ללכ ךרדב .תופיצר תויצקנופ י"ע תכרעמה תוגהנתה
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 .תכרעמה תוגהנתה תא חתנל ידכ םיפיצר םייטמתמ םילכ םשייל ןתינ
 תוכרעמ תא םיאצומ ונא ,םייתרפיסה םיבשחמה לש םחותיפ םע
 -צמ לש דואמ לודג רפטמ תוליכמה תונושארה תויטרקסידה בצמה
 שומיש ךות ןתונבל חרכה היה ולאכ תוכרעמ רצייל ידכ ,םלוא .םיב
 תחא לכ .דואמ תונטק תויתרפיס תוכרעמ-תת לש םיבר םיקתעהב
 בקע .םיקימעמ הקידבו חותינל תנתינ ולא תונטק תוכרעמ-תתמ
 גישהל תנמ לע הקימעמ הקידבב ךרוצ היה אל ,רזוחה הנבמה
 תרמוחב תויוצמ ןונכת תואיגשש תורמל .הנימאו הנוכנ הרמוח
 םתואב ללכ ךרדב תושחרתמ ןה .ןפוד תואצויכ תובשחנ ןה ,בשחמ
 .רזוח הנבמב םינייפואמ םניא רשא בשחמה לש םיקלח
 תויונב ןניא רשא תויטרקסיד בצמ תוכרעמ ןניה הנכות תוכרעמ
 שי תוקוחר םיתיעל קר .םיבשחמה ילגעמ תא ןייפאמה רזוח הנבמב
 םיבצמה רפסמ .ההובג תונשיה תגרדב הנכות תונבל הבוט הביס
 םיקלחב םיבצמה רפסממ לדוג ירדיס המכב הובג הנכות תוכרעמב
 תא תוראתמה תויטמתמה תויצקנופה .םיבשחמב םירזוח-אלה
 תיסדנהה הקיטמתמהו תופיצר ןניא ולא תוכרעמ לש ןתוגהנתה
 הרורב הרוצב םרות הז לדבה .ןתומיאב ונל תעייסמ הניא תיתרוסמה
 אל רשא יסיסב ינוש והז .הנכות תוכרעמ לש תיסחיה תונימאה"יאל
 .תידיתע תרפושמ היגולונכט לש החותיפ םע םג םלעיי

 ?הנבות ןובהל לכונ דצוכ
 :תוקינכט יתש תונימז ,היגולונכטב הז יסיסב ינושמ האצותכ תומרגנה תויעבה לע רבגתהל ידכ
 .הפיצרה הקיטמתמה תא ףילחת רשא תיטמתמ הקיגולב שומישה (2)דו תונטק תוינכת לש רשפאה לככ ןגרואמ ףסואכ הנכותה תינב (ו)
 תוינכת הנוכמש המב לולכמ לכ תינבו םילולכמל הנכות תקולח
 רסוחו םיבצמ לש לודגה רפסמה .לעופב תמוא םרט רבדה ,רעצו הברמל .למשחו תונוכמ תסדנהב תקחשמ הפיצרח הק ומכ הנבות תסדנהב דיקפת ותוא קחשל הלוכי איהש םינימאמ % םירקוח .תופיצר-אל תויצקנופב לפטמה הקיטמתמב ףנע 0 ו .ץרפנ ןויזח ןניא ןיידע בטיה תויונבה תו - הנכות תוכרעמ .הלק הכ המישמ הניא ןוכנה הנבמה ו "לעזרתי .ולא םיביכר לש היצקארטניאהמ האצותכ ץוצל םילולעה .םתומלשב םיברה םיבצמה לכ תא ףיקהל לגוסמ וניא ישונא" חומ -הש םושמ ,הנימא יתלב הלועפו תויופצ יתלב תועתפה תושחרתמ ההובג "תּונְבומ" תולעב תוכרעמב וליפא .חותינה תא טשפמה הנשנ הנבמ םייק אלו ,ולאכ םיביכר לש בר רפסמ תוליכמ תויתימא הנכות תוכרעמ ,םלוא .םלשומ חותינל ןתינו םירקמ לש ןטק רפסמב ביכר לכ לפטמ ,הנוכנ הרוצב השענ הזשכ .הרורב הרוצב תעייסמ "תונבומ"

 -יש .רתויב םיכבוסמ םייטמתמ םייוטיבל ואיבה הנכותב תוירלוגרה
 תנכתמה לש ןה תיבושיחה תלוכיל רבעמ אוה ולא םייוטיבב שומ
 ,חטשב תומדקתה שי .תויושכעה בשחמה תוכרעמ לש ןהו ישונאה
 ףא לפטלמ הכורא ךרד תרבכ םיקוחר ונאו רתויב תיטיא איה םלוא
 -טמתמה םייוטיבה ,תויחכונה תוקינכטב .תונטקה הנכותה תוכרעמב
 .המצע תינכתהמ הנבהל רתוי םישק תינכת םיראתמה םיי

 םיתנכתמה תרשכה
 םירחא היגולונכט יחטש ןיבל הנכות ןיב םילדבהה תא ףירחמש המ
 -תרוסמה הסדנהה ימוחתב םיננכתמה תיברמ .טדאה חוכ תיעב אוה
 תיברמ .םרובע םינימזה םייטמתמה םילכה תא ןיבהל ורשכוה םיי
 םינימזה םילדה םילכב שמתשהל וליפא םילוכי םניא םיתנכתמה
 .הנכות יסדנהמל

 הנוא 501-ה לש הנכותה תכרעמ עודמ
 הנמיהמ

 אובמ
 תינכת רידגהל ידכ ללוכו דבולמ ץמאמל אישנה ארק ,1983 סרמב
 עבונה םויאה לש ותרסה אהי הדעי רשא ךוראה חווטל רקחמ
 הליהקב םירבחכ ,ונתאמ שקיב אוה .םייניערג םייטסילב םיליטמ
 ךכ ,ולא םייניערג קשנ ילכב לופיטל םיעצמאה תא קפסל ,תיעדמה
 םיקוקז ונא הז דעי םישגהל ידכ .םינשוימלו םיליעי-יתלב וכפהיש
 בר ןוחטבב הילע ךומסל לכונש ,תחתופמ ךכ-לכ הנכות תכרעמל
 המכ גיצא הז קרפב .הל וכרטציש חמיא לכ הרושכ לעפת איהו
 כ"חאו ברק לוהינל תשרדנה הנכותה תא םירידגמה םינייפאמהמ
 .הז ןוחטב תגשה תונכתיה לע םהיתוכלשהב ןודא

 ברק לוהינל תעצומה הנכותה תכרעמ לש הינייפאמ
 םהיתורטמ רבעל קשנ ילכ בתנלו בוקעל ,תוהזל שרדית תכרעמה .ו
 םרטב הריבס תואדו תדימב םיעודי םניא םייטסילבה ןהינייפאמ רשא

 םג רשא תונויתפה ברקמ תורטמה תא ןנסל תבייח איה .ברק
 .םיעודי-יתלב םהינייפאמ
 ילבל ,םינשייחל תרבוחמה םיבשחמ תשר י"ע עצובי בושחימה .2
 תלעפה ןמזב ,םתוגהנתה רשא םיצורע י"ע ,םהלש בולישלו קשנ
 ליעפיש םיידגנ המחול יעצמא בקע יוזיחל תנתינ הניא ,תכרעמה
 םינימז ויהי רשא ,תכרעמה יביכר לש תישעמה הצובקה-תת .ביואה
 תנתינ הניא ,תורישה תפוקת ךלהמבו תורישל תכרעמה תסנכה ןמזב
 .הביס התואמ יוזיחל
 םייתימא ברק יאנת תחת תכרעמה תא קודבל ירשפא יתלב הז אהי .5
 .הלש ישעמה שומישה ינפל
 ןתניתש דע הרצק הכ אהת תכרעמה לש לועפיתה תפוקת .4
 יופינל תורשפא היהת אלו תישונא תוברעתהל רתויב הרצק תורשפא
 .לועפיתה תפוקת ךלהמב תינכתה יונישלו םישובישה
 -טולוסבא םייפוס םינמז שי ,תורחא תובר תויאבצ תוינכתֶל המוד .5
 םיכילהתמ רקיעב בכרומ היהי בושיחה .בושיחה תולועפל םיי
 תויבושיחה תושירדהו ושרדייש םיכילהתה רפסמ םלוא ,םיירוזחמ
 תויולת ןהש םושמ ,שארמ יוזיחל תונתינ ןניא ,ךילהת לכ לש
 יוזיחל םינתינ םניא בושיחל םינימזה םיבאשמה .הרטמה ינייפאמב
 תדימב "רתויב עורגה הרקמה" תא תוזחל ףא םילוכי ונניא .שארמ
 .יחשלכ תואדו
 םתיברמל ,קשנ ילכו םינשייח לש בחר ןווגמ לולכת קשנה תכרעמ .6
 ילכ לש םהינייפוא .הלודגו תכבוסמ ,תיטרפ הנכות תכרעמ השורד
 רחאל תובר םינש םיליזנ וראשיי םהו םיעודי םרט םינשייחהו קשנה
 ברקה לוהינל תללוכה הנכותה תכרעמש איה האצותה .םתבצה
 -רעמ לכמ תיתועמשמ הרוצב הלודגה הנכות תכרעמ בלשל ךרטצת
 םייונישל םינותנ ויהי וזכ תכרעמ לש היביכר .רבעב הבלושש תכ
 .םייאמצע

 ולא תויעב ינויפוא לש םהיתוכלשה
 תינב לש התונכתיה לע תורורב תוכלשה ולא םינייפואמ דחא לכל
 .אישנה תושירדב דומעת רשא ברק לוהינל הנכות
 תומיוסמ תוחנה אלל בתכיהל הלוכי הניא ירי תרקבל הנכות .ו
 הז ערימ .ביואה לש תורטמהו קשנה ילכ לש םהינייפאמ תודוא
 ןוניס תוקינכט ,המיגרה תופוקת ,יוהיזה ימתירוגלא תעיבקל לצונמ
 םע וא ,ולא םינייפאמ לש םתעירי אלל תחתופמ תכרעמה םא .שערה
 תואיגש הנכתית .ברקה םויב םהמ המכ תונשל לוכי ביואהש העידיה
 .הנכותב תוילרוג ךא תוריעז
 תנכות םוחתב תמיוסמ תישעמ תומדקתה הגשוהש תורמל .2
 (א) :םהב םיבצמל טרפ ,החלצהב יתיזח אל ."₪ו-9ט1ו" םיבשחמה
 תולקת (ב) :;רבעהמ הירוטסיה סיסב לע יוזיחל תונתינ תולקתה
 (ג) ;תיטסיטטס הניחבמ תויולת יתלב ןהו תוריבס יתלב ןניה םיביכרב
 םא ,יתימא ןמזב םימודאה םיוקה (ד) :תפדוע תלוביק תכרעמל
 תועפשה אלל םאיטחהל ןתינ רמולכ ,םישימג םה ,ולאכ םימייק
 תשרדנה הנכותל םישי ולא םיבצממ דחא אל ףא .קוחרה חווטב
 .ברק לוהינל
 הפיקמ הקידב אלל לודג ףקיהב הנכות תכרעמ הנקתוה אל םלועמ .3
 סייט ילכ לש תיעצבמ הנכותב .המגודל .םייתימא הדובע יאנת תחת
 לע הקימעמ הקידב רתויב תונטקה תויצקיפידומה תושרוד ,יאבצ
 ברקה יאנת םימודמ הב רשא ,הסיט ידכ ךות הקידבו עקרקה
 -וביש עיפוהל םילוכי ,ולא תוקידב ירחא םג .רשפאה לככ תואיצמל
 תא קודבל תלוכיה יא .תמא תמחול יאנתב ,םיעיפומ םה ןכאו ,םיש
 לעופב הל קקדזנש ינפל הרש יאנתב תיגטרטסיאה הנגהה תכרעמ
 .תכרעמב חטבי רשא תעד"רב םדא אצמיי אלש השוריפ
 םיתנכתמה .הדשב וליפא הנכותב םייוניש םיעצבמש רידנ הז ןיא .4
 לע יופינ תועדוה אוצמל ןתינ :יצה תוניפסל םיקוסמב םיסטומ
 קר .םנטאיוב ושמיש רשא םיבשחמ תוליבומה תויאשמ לש תונפרה
 ולאכ תויונמדזה .הנימאל הנכותה תכפוה ולאכ םייוניש תועצמאב
 הנגהה תכרעמל ,תוקד 90-30 ךשמיתש המחלמב ,תונימז הנייהת אל
 .ברקה לוהינל תיגטרטסיאה
 םישקונ םייתימא םימודא םיוקב דומעל תובייח הז גוסמ תוינכת .5
 ןומזית י"ע וא - עוציבל רברה ןתינ ,הירואיתב .הנימא הרוצב רתויב
 תלוכיהו תוליעיה .לעופב .הצירל םדוק ןומזית י"ע וא הצירה ןמזב
 סמועל םינומזית .הצירה םדוק םיוסמ ןומזית תושרוד םיבצמ תוזחל
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 בשחל ןתינו הדימב קר .תינכתה ךותב ללכ ךרדב םינבנ רתויב עורגה
 יוביס שי ,רתויב עורגה הרקמב תמא ןמזב םינומזיתה תא שארמ
 "רדנה םינמזב דומעת ןכא תכרעמהש תמיוסמ ןוחטב תמר גישהל
 .תורישב בצות איהשכ הנממ םיש
 דעמה לדוגל תורישי םילדג הנכות תינבב םיישקהש דמלמ וננויסנ .6
 היולת-יתלב הרוצב יונישל תונתינה תוכרעמה-יתת רפסמל ,תכר
 ןתינשכ תורימחמ תויעבה .הרדגהב םיבייחה םיקשמימה רפסמלו
 תובכרומ תא םילידגמ םימרגנה םייונישה .םיקשמימה תא תונשל
 .הניקת הרוצב יוניש עוציבב ישוקה תאו הנכותה

 הנקסמ
 רתויב לודגה הנכותה טקיורפ אהי הזש תונייצמ תולעה תוכרעה לכ
 ושקי רשא םיבר םיינכט םינייפוא הליכמ תכרעמה .םעפ יא עצובש
 .לדוגב תולת אלל ,תומדוק תוכרעמל האוושהב המושיי לע רתוי דוע
 אל ,התוא קודבל ונתלוכי-יאו תכרעמהמ תוינוציקה תושירדה בקע
 קשנ ילב .ונחלצה ןכאש ,איהש ןוחטב תמר לכב ,ןימאהל םלועל לכונ
 .ילאיצנטופ םויא וראשיי םייניערג

 אל הנכות לש ילאנויצנבנוק חותיפ עודמ
 ?תונימא תוינכת בינמ

 ?תילאנויצנבנוקה הטישה יהמ
 תיברמב תשמשמה תונכיתה תטיש תא ראתל רתויב הלקה ךרדה
 אוה דציכ ריבסה רשא הרומ י"ע יל העצוה ,ונימיב םיטקיורפה
 וידימלת תא ךירדה אוה .רמא אוה ,"בשחמכ בושח" .תונכית דמלמ
 -בחמב תאז בותכל זאו הליחת השוע בשחמה המ בושחל ליחתהל
 דע וז ךרדב וכישמיו ,בשחמה לש ינשה דעצה לע ובשחי כ"חא .םתר
 ,השעמל ,יהוז .בשחמה השועש הנורחאה הלועפה תא וראתי רשא
 לע םירומ םויהד דומילה ירפס תיברמ .תנכתל יתוא ודמיל הב ךרדה
 תורשפא ןתמ י"ע םייתניב הרפוש איהש תורמל ,הטיש התוא
 רתוי םילודג םידעצב בשחמה לש "ויתובשחמ" תא ראתל םיטנדוטסל
 םינטק םידעצ לש הרריסל ולא םילודג םידעצ ןדעל רתוי רחואמו
 .רתוי

 ?הכובמל וז הטיש הליבומ עודמ
 ונא .תונטק תויעב לע - הבלהב הטישה תלעופ תיביטיאוטניא
 הנושארה תינכתהמ לחה הדבע איהש םושמ תדבוע איהש םיבשוח
 תוללוכ ןניא רשא תוינכתב הטישה רחא בוקעל לובי ינולפ .ונבתכש
 תלועפ הב הדוקנל העיגמ ונתבשחמש עגרב .תואלול וא תויופעתסה
 התציר ןמז דע םיעודי-יתלב םיאנתב היולת תויהל תבייח בשחמה
 וא תחא הלועפ ןויצ י"ע הטישהמ תוטסל םיבייח ונא ,תינכתה לש
 ,תינכתל תואלול סינכנש עגרב .ךשמהב םשל עיגנ דציכ רוכזלו רתוי
 ,תודוקנהמ המכל עיגהל םיכרד רפסמ הנאצמיתש הבר תוריבס שי
 ךרד םימדקתמ ונאש לככ .םיכרד ןתוא לכ תא רוכזל םיבייח ונאו
 -חרתהש םיעוריא לע עדימ תלבקב ךרוצל םיעדומ ונא ,םתירוגלאה
 .ונלש םינותנה הנבמל םישדח םינתשמ ףיסוהל ןכו ,רתוי םדקומ וש
 שי תוביסנ וליאבו םינותנה תועמשמ המ רוכזל ליחתהל ונילע תעכ
 .תועמשמ ולא םינותנל

 עדימה תומכ ,"בשחמ ומכ בושח"ל וננויסינב םיכישממ ונאש לככב
 ונעגיה דציכ םירידגמה םיטושפה םיללכה .הלוע רוכזל ונילעש
 \ .תונשיה ונקותש רחאל תושדח תויעב תורצונ הנתשמ לכו תיות לכ לש םתועמשמ תודוא הברה ךכ-לכ רובזל שיש הדבועה בקע ,תובורק םיתיעל .שומישב רבכ תינכתהשכ התוא טיאצומ ונא ,הזכ הרקמב .שארמ וזחנ אלש ולאב וא םירידנ םירקמב קר תשחרתמ איה :דואמ הבושח הניא האיגשה םיתיעל .הקידבה עגר דע תילגתמ אל איה םיתיעל ;האיגשב םיניחבמ ונא םיתיעל ,האיגש םישוע ונאש הרקמב .רתוי רחואמ םיפסונה ולאלו םימייק םינתשמל םירחא םישומיש םיאצומ ונאשכ רתוי םיכבוסמ םיכפוה םינותנה תועמשמ המ םירידגמה םיטושפה םיללכה .תורחא תודוקנמ םיפעתסמ ונאשכ רתוי םיבכרומל םיכפוה תינכתב תומיוסמ תודוקנל
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 ?הבורמה דוביעה לש ותעפשה יהמ

 תיארינ קר אל תכרעמה ,תכרעמב דחא בשחמ ךילהתמ רתוי שישב

 תעצבמ זכא איהש אלא ,תינמז-וב תחא הלועפמ רתוי תעצבמב

 דומלל לוכי והשימש תיתרדיס תינכת ןיא .ליבקמב םירבד הברה

 תומייק .ןולשכל ןודינ "בשחמ תכרעמ ומכ בושח"ל ןויסינ לב .התוא

 הלוכי הפיקמ הקידב קרש דע ,לוקשל שיש תויורשפא הברה ךכ-לב
 ,וזכ הקידב רחאל םג .תינכתה תא ריאהלו םירבד ןנסל ליחתהל

 םינש ינפל תרובעמה תוסיטמ תחאב הרקש הז ומב םירקמ םימייק

 ,הסיטה תלחתה תא ענמו שחרתה תורדס לש יוגש ףוריצ .רפסמ

 ?וז השיגב םישמתשמ ןכא םייעוצקמ םיתנכתמ םאה

 תישעמ הנכות תודוא תובר דומלל תונמרזהה יכררב התרקנ .ןב

 םינשב .םיבר םייעוצקמ םיתנכתמ םיברועמ ויה הב תוינכתב ןודלו

 םהלש הדובעה תוטיש תא רפשל וסינ םיבר םיתנכתמ תונורחאה

 בלשל ועיגה םהשכ ,םלוא .הנכות ןונכתל תושיג ןווגמב שומיש ךות
 -אנויצנבנוקה הבישחה ךרדל ורזח םה ,עוציבל תוינכת לש ישעמה

 ,ישעמ שומישב תאצמנה ףקיה תבחר תינכת יתאצמ אל ןיידע .תיל
 םא חמשא .היוזח עוציב תרדיס לע ססבתה אל הלש הנבמה רשא
 .וזכ תחא יל וארי
 םיבוט דומיל ירפסב ,םימדקתמ םיסרוקב תונודינ תורחא תוטיש

 -שהל םיכישממ םיתנכתמה תיברמ םלוא ,םייעדמ םיסוניכבו םיטעמ

 בשחמה לש תולועפה רדסב הבישח לש תיסיסבה השיגב שמת
 ןוקית) הקוזחתה בלשב ןויצל דחוימב יואר רבדח .ןעצבל דיתעה
 .הנכותה לש (תולקת

 ?וז תמלוה יתלב השיגמ ונמצע רעננ דציכ
 תולודג יתימא ןמזב תוינכת לש ןתנבהו ןתביתכש רורב תויהל בייח
 ,ךכ םא ,דציכה .ונתניבל רבעמ הנייהת ,"בשחמכ הבישח" י"ע רתויב
 ?הבלהכ ונתרשל תנמ לע קיפסמ הנימא הנכות הברה ךכ"לכ ונל שי
 םישנא .היעטו יוסינ לש המישמ וניה תונכת ;הטושפ הבושתה
 "אר הכמ"ב תומלשומ הנייהת ןהש היפיצה אלל תוינכת םיבתוכ
 ןוקיתבו הקידבב ןמז תומכ התוא תוחפל םישידקמ םה ."הנוש
 תורבחב .תינושארה תינכתה תביתכל ושידקהש וז ומכ תואיגשה

 תא חיטבהל ידכ ,הקידבה תא תועצבמה תודרפנ תוצובק שי תולודג

 העודי איהשכ אל שומישל תררחושמ הנכותה .הנכותה תוכיא
 -שחנה המרל דרוי תושדח תולקת לש ןייוליג בצקשכ אלא ,הניקתכ
 םהו תואיגשל תופצל םידמול םישמתשמה .הלהנהה י"ע הליבק תב
 תרבוע תינכתהש דע םישובישמ ענמיהל דציכ םיכרדומ ללכ ךרדב
 .רופיש

 הנקסמ
 בשחיהל הלוכי הניא ,םוי-םוי םיולת ונא הב ,תיאבצה הנכותה
 לש ןתיינב תומלוה ןניא םויכ הישעתב תוגוהנה תוטישה .הנוכנכ
 רבכ תונימא תויהל תובייחה ,יתימא ןמזב תולודג הנכות תוכרעמ
 .תוטישב יטסרד יוניש שורד .הנושארה ןתלעפהב

 הנכותה תסדנה תוטיש לש ןהיתולבגמ

 ?הנכות תסדנהב רקחמ והמ
 תא תומלוה ןניא ונלש תונכתה תוטישש הנש 25 רבכ םיעדוי ונא
 תיגולודותמ ,הנכות תסדנהב רקחמ .םילודג םיטקיורפ לש םעוציב
 הנכמה .רתוי םיבוט תוטישלו םילכל ףאוש ,'וכו הנכות ןונכת ,תונכת
 עדימה תומכ תא תיחפהל ןוצרה אוה וללה תודשה לכ לש ףתושמה
 .תינכת הנשמו קדוב אוהשכ רוכזל תנכתמה לעש
 חונימב שומישהו הנבומ תונכת (1) םה רקחמב םיירקיעה םיוקה ינש
 ורדגוהש םיטשפומ םיקשמימב שומישה (2)דְו ילמרופ תוינכת
 םיתנכתמהמ והשלכ לולכמ תודוא עדימ ריתסהל ידכ תילמרופ הרוצב
 תוחפ ןבומ ,ישילש ןויער .תינכתה לש םירחא םיקלח לע םידבועה
 -תרדיס םיכילהתב שומישה אוה ,םהמ בושח תוחפ אל ךא וימדוקמ
 הלועפמ תועבונה תויובכרומב לופיטב עייסל ידכ ,הלועפ-יפתשמ םיי
 תונויערה ?ס-ה תונש ףוס תארקל .הבורמ תונכתמו תינמז-וב
 -לע-ףא .תימדקאה הליהקב הרכהל וכז הנכות תסדנהב םייסיסבה
 דחוימב ,ישעמ תונכתש התליג תויתימא תוינכת לש ןתניחב ,ןכזיפ
 לש םוסרפל םתאבה י"ע הברהב הנתשה אל ,תויאבצ תוכרעמ רובע
 .םיימדקא תונויער
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 ולא .לודגל ךישמה אוהו לודג היה השעמהו הירואיתה ןיב רעפה
 תא םשייל לק אהיש םיחוטב ויה הנכותל תונבומ תושיגב וכמתש
 קפס וליטה םה .תימוימיה םתדובעב ולקתנ ןהב תויעבל םהיתונויער
 -ובי הימדקאה י"ע וצלמוהש תונורקעל םאתהב ונגרואש תוינכתש
 ."תויתימאה" תוכרעמה לש םיעוציבה יצוליאב םעפ-יא דומעל םיל
 םילגוסמ ויה אל ולא תונורקעב םינימאמ םהש ונעטש ולא םג
 .תויבקיעב םמשייל
 זכרמו ןוטגנישווב יצה לש רקחמה תודבעמ תלהנמ ,וטילחה 1977-ב
 תא רוגסל ידכ והשמ תושעל שיש .הינרופילקב יצה לש ח"למאה
 השיגב ןימאה רשא ,הימדקאה יגיצנמ דחאמ ושקיב םה .רעפה
 ,הינב י"ע ולא תוטיש לש ןתוימושיי תא ןיגפהל ,(ימצע ינא) השדחה
 .יצה לש יתימא ןמזב תינכתל הינש הסריג לש ,האוושה םשל
 היה ,(50וז6 601 61טסזווטח) 568 ומשב תעכ עודיה ,טקיורפה

 .ךישממ ןיידע אוה .םינש עבראל םייתנש ןיב ךשמיהל רומא
 -דקאה ישנא םיעיצמש הממ הברה (1) :םירבד ינש ריהבה טקיורפה
 .הלק תויהלמ הקוחר הבוט הנכות תסדנה (2) :שומימל ןתינ הימ
 ,ולטיב אל ךא ,ותיחפה םה .תואיגש ,ולטיב אל ךא ,ותיחפה תוטישה
 .הקידבב ךרוצה תא

 ?תושעל ונתלוכיב המו תושעל ונילע המ
 :םיאבה תונורקעה לע הססבתה 564-ה תדובע
 גוסמ םלשומ תושירד ךמסמב עבקיהל תובייח הנכותה תושירד .ו
 .הנכותה ןונכת ליחתמש ינפל הרוחש הספוק
 עדימ תרתסהב שומיש ךות ,םילולכמל קלחתהל תבייח תכרעמה .2
 .תינכתה תביתכ הליחתמש ינפל (הטשפה)
 גוסמ ,רוגסו קיודמ ימשר טרפמב ריוצמ תויהל בייח לולכמ לכ .3
 .תינכתה תביתכ תליחת ינפל ,הרוחש הספוק
 .קיודמ דועית קפסל ידכ תוילמרופ תוטישב שמתשהל שי .4
 םייתרדיס םיכילהת לש הצובקכ תונבל שי תמא ןמזב תוכרעמ .5
 .םויס ךיראתו הפוקת העבקנ דחא לכל רשא ,הלועפ יפתשמ
 יפכ הנבומה תונכיתה תונויערב שומיש ךות הנבתכית תוינכת .6
 .(! גוז!גוח א18:) סלימ ןָלרַה י"ע ודמלגש
 הנכותל םינושארה תונורקעה תעברא תא םשייל ןתינש ונארה
 תואמגודכ ותריש ונבתכש םיכמסמה .םרואל ונלעפש הז י"ע תיאבצ
 (יוקיחל תואמגורב הינב) וז הטישש תויאר ונל שי .םירחאל יוקיחל
 .תויגולונכט רבעמל רתויב ליעי יעצמא תקפסמ
 יצוליאב דמועה ןימא דוקל תוליבומ ולא תוטישש ונחכוה םרט
 רשאמ היִיגַהְל רתוי לק תונורקעהמ דחא לכש ונאצמ .ןמזהו בחרמה
 ,הנמלעית תואיגשהשו לק אהי הנכות ןונכתש םירובסה ולא .עוציבל
 .תמאב תויניצר תויעבב ולקתנ םרט

 ?השק עוצקמל הגכותה תסדנה תא השוע המ
 םימלשומ ויהי רשא הנכותל תושירד יכמסמ בותכל םילוכי ונא
 םיכמסמ ירוחאמ בצינה יטמתמה לדומה תא םיניבמ ונא .םיקיודמו
 תוטלחה לכ תא דעתי רשא יתטיש להונ רחא בוקעל םילגוסמו ולא
 תובייחמה תוטלחהה תא לבקל השק ,ונרעצל .תוצוחנה תושירדה
 לבקל דציכ םיעדוי ונא ןיא תובורק םיתיעל .הזכ ךמסמ תביתב
 קר .תכרעמה םע "קחש"ל םיליחתמ ונא וב עגרל דע ולא תוטלחה
 .שארמ תושירדה תא עובקל היהי לק ,רבעב המוד תכרעמ ונינב םא
 .לק הז ןיא ךא ,ץמאמ הווש הז
 םיעדוי ונאשכ ,תובכרומ תוכרעמ םימרוגל קרפל רציכ םיעדוי ונא
 הטלחה לכ .םושייב עצבתהל תבייחה ןונכתה תוטלחה תצובק תא
 רשאכ תאז תושעל םילוכי ונא .דיחי לולכמל תיצקומ תויהל תבייח
 -תופ ונאשכ .רבעב ונינב התוא תכרעמל המודה תכרעמ םינוב ונא
 האצותה .תושק ןונכת תוטלחהב לקתינ ןיטולחל השדח היעב םיר
 ,הכומנ הניא ולש תובכרומה תמרו ירמגל דרפומ וניאש הנבמ אהת
 טס ונל שי .םילולכמל םיטשפומ םיקשמימ רידגהל דציכ םיעדוי ונא
 השק ,וננובאדל .וז הלטמב שומיש ךרוצל םייטרדנטס םינויצ לש
 הטשפה תויהל ךירצ קשמימה .םיאתמה קשמימה תא אוצמל דואמ
 וזה הטשפהה תא אוצמל םילוכי ונא .םייפולחה םינונכתה לכ טס לש
 השקש חכוה ,המגודל .םייפולחה םינונכתה תא םיניבמ ונאשכ קר
 לש יטמתמה לדומה תא ריתסמה טשפומ קשמימ ןנכתל רתויב
 דחא ףאו ולאכ םילדומ םע םדוק ןויסנ ונל ןיא .ץראה רודכ ראתימ
 .רבעב וזכ הטשפה ןנכת אל
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 הנכות ןונכת תונורקע םע ףאש אוה וללה תויפצתה לכב ףתושמה
 הנכות ןנכתל ידכ תומוד תוכרעמב בר ןויסינל םיקוקז ונא .םיקצומ
 .הנימאו הבוט

 ?הברהב תונוש הנייהת תושדח תונכת תופש םאה
 תופש לש ןתעפוה םע ,ןוירפב ולחש דואמ םילודגה םירופישה בקע
 תופש לש ןתעפוה םע ףסונ רופישל תופצל םיבר םיכישממ ,רידהמ
 תופשש תופצל לכונ אל ךא ,םיעייסמ דימת םירופיש .רתוי תובוט
 .הנושארה םעפב ומכ לדוג רדס ותואב רופישל הנאבת תושרח
 .תירקיע היעבכ הפש לש הנורסח לע עיבצה אל 56₪-ב וננויסינ
 שמתשהל םילוכי ונאו תקפסמ הדימב תושימג םויכ תונכיתה תופש
 םיכירצ ונא .איהש הלטמ לכ טעמכ עוציבל ,ןהמ תחא לכב טעמכ
 ןהש תופצל לכונ אל םלוא ,תונכיתה תופשב תוטשפה רחא רותְל
 .לודג לדבהל הנמורגת

 ?תונכותה תוביבס םע המ
 הביבסהש רוריבב התארה תונכית חותיפל ילככ \:א[א לש התחלצה
 תרשפאמ שא[א לש התושימג .לדבהל תמרוגה איה םידבוע ונא הב
 תוינכת לש ןתקפהל תורושקה תופטוש הקזחא תולטמ לטבל ונל
 תוביבס אשונב רתויב ליעפ רקחמ להנתמ .ךכמ האצותכ .תולודג
 סוסיב י"ע םינטק םירופיש גישהל ןתינש הפוצ ונא ןאכ םג .תונכית
 ונלש תויעבה .ךרד תוצירפ אל ךא .תושדח תויוחתפתה לע םילכ
 .תיניצר ףגנ-ןבא וויה אל ,תונכיתה תביבס אשונב 3-ב

 ?801-ה ידעו תגשהל איבי אל הנכות תסדנהב רקחמה עודמ
 לובי הנכות תסדנה תוטישב רתוי קימעמ רקחמש יתנומא ףא לע
 -ודג הנכות תוכרעמ תונבל ונתלוכיב םייתועמשמ םירופישל איבהל
 םייטנרהניאה םיישקה לע וז הדובע רבגתת אל ,יתימא ןמזב תול
 אל הנכות תסדנה תוטיש .801-ב ברקה לוהינ בושחימ תוינכתב
 ןיב םייסיסבה םילדבהה תא תולטבמ אל ןה .תואיגש תולטבמ
 תא תולטבמ אל ןה .הסדנהב םירחאה םיחטשהו הנכותה תיגולונכט
 תויונמדזהב ךרוצה תא וא ,הדש יאנתב הפיקמ הקידבב ךרוצה
 ונדמל .לכמ בושחה .שומישב הדועב תכרעמה תרוצת יונישל
 ידכ ךות רבצנש ןויסינב יולת ולא תוטיש לש חלצומה ןמושייש
 לוהינב ןויטינ רבצש ףוג ןיא .תומוד תוכרעמ לש ןתקוזחתו ןתיינב
 .801-ה רובע ברק

 הנקסמ
 לש תויעבב תפקמו הקצומ הנבה יל שיש ןימאמ ינא .עונצ םדא יניא
 םתייה םא .ריכמ יננהש רחא םדא לכל ומכ קוידב הנכות תסדנה
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 ינאש םיבאשמה לכ תאו תכרעמה לש התיינב דיקפת תא יל םיעיצמ
 רקחמה תואצותש הפצמ יניא .ועצבל לוכי יתייה אל ,םהל קוקז
 .וז הדבוע הנשי תואבה הנשה םירשעב עצבתיש

 תיגטרטסיאה הנגהה תמזויו תיתובאלמ הניב

 אובמ
 %01-ב ברקה לוהינ תנכותב שומישל תלקשנש תויגולונכטה תחא
 תורוצנו תולודג ואבינ /\1-ב םירקחמ .(1) תיתובאלמה הניבה איה
 היעבל ןורתפ שמשל היושע וז היגולונכטש ןימאהל יעבט היהי הזו
 םילגודה לע גרטקא ,הז קרפב .501-ה ברק לוהינ ומכ השק הכ
 הנבות תינבב /\1-מ הבר הרזעל תופצל ןיאש חיכואו וז היגולונכטב
 .ברק לוהינל הנימא

 ?תיתוכאלמ הניב יהמ
 :תיתוכאלמ הניב רובע םויכ תוגוהנ ידמל תונוש תורדגה יתש
 .תישונא הניב םושיי י"ע קר רתפיהל ולכי רבעב רשא תויעב ןורתפל םיבשחמב שומישה :1 ו
 ,םיללכ לע ססובמה תונכית םשב וא יטסירויה םשב עודיה תונכית תוקינכט לש יפיצפס טסב שומישה 1 2
 .עודי ימתירוגלא ןורתפ היעבלש םושמ 1.1 אלו 41.2 היהת איה ,הקיטסירויהב ושמתשהש ם 3 קודקד יללכ רובע םיריבחת רוציל ידכ םיללכ לע ה 8 בותכנ םא .41.2 אלו 1.1 יהוז ירה ,תיטסירויהב אלו ב הקיטמתמב תשמתשמה ,רוביד יוהיזל תינכת הנבנ םא .הת ע תא אל ךא תורדגהה תחא תא םולהת תינכתש תורשפא 0 .תיתוכאלמ הניב לעכ רתוי הילע בושחנ אל ,היעבה תא םיניבמו תינכתה תדבוע דציכ םיאור ונאש עגרב םלוא ,ונימי לש .41.| תרדגהל םיאתהל לוכי והשמ .תינכימ הרות הש םיאור ונא םויכ .הנובת תשרוד הקיטמתיראש ורבס םייניבה ימיב .הקלקלח תועמשמ הנושארה הרדגהל .תוקינכט לש טסכ 1 הרידגמ הינשה ,תויעב לש טסכ ,\1 הרידגמ הנושארה הרדגההש ןויצל שי .םדא-ינב התוא רותפל םיסנמ הב ךרדה התואב היעב רותפל תננכותמ תינבתה ,תורחא םילימב .םהל םאתהב גהנתהל הסנמה תינכתל טלקכ ךכ-רחא םידדוקמ ולא םיללכ .םהיללכ תודוא םילאשנ םה ללכ ךרדב .תויעב ןורתפב םתוא םישמשמה ,עבצאה יללב וא הקיטסירויהה תעיבק ךרוצל םיישונא םיחמומ םידמלנ וז השיגב
 ירה ,תורדגהה יתש תא קפסתש הדובע אוצמל תורשפאה ף ה ףא לע

 תוטישב תשמתשמ הניא יתרכיהש 41.1 לש רתויב הבוטה הדובעה
 41.1-ב םידבועה .םיללכ לע תוססובמה ולאכ וא תויטסירויה
 .תויתרוסמ תויעדמו תויסדנה תושיגב תובורק םיתיעל םישמתשמ
 תא תוקחל הסנמ הניא רשא תינכת םיבתוכו היעבה תא םידמול םה
 .היעבה תא םירתופ םהש םינעוט םישנא הב ךרדה

 בשחמה תנכות תא תונבל ונידיב עיוסי רשא 1-מ דומלל לכונ המ
 ?ברקה לוהינל
 תצובק תוהזל לכוא אל ,ירעצל .ללכה ןמ תאצוי 41 תדובע יתיאר
 דמול דחאשכ .דבלב הז הדשל תידוחיה היגולונכט וא תוקינכט
 ,תוקצומ תויעדמ תושיגב תושמתשמ ןהש אצומ אוה ,1.1 תוינכת
 הדובעה תיברמ .41 הנוכמ הניאש הדובעב םג תוגוהנה תושיג
 תוארל ידכ תומיוסמ תויתריציו הטשפה תושרדנו ,היעבל תיפיצפס
 הצובק וז התיח וליאכ 1 לע םירבדמ ישנא .התוא ריבעהל רציכ
 םוש םלוא 1.1-ב הבוט הדובע שי .םישדח תונויער לש האילפמ
 לוהינ תיעבל ןורתפ אוצמל ונל רשפאי רשא ,יזוידנרג הכ וניא רבד
 .501-ה ברק
 הדובעה תיברמו תונכוסמ ןניה .א1.2-ב תוטקננה תושיגהש יתאצמ
 -יתלב תויהל םיכפוה םישנא רקח י"ע םיגשומה םיללכה .העטמ
 תויטסירויה .תוינכת .םיקייודמ-יתלבו םימלשומ יתלב ,םייבקיע
 לכ שדח ללב ףסומ םהב רשא היעטו יוסינ יכילהת י"ע תוחתופמ
 .םימייקה םיללכה י"ע לפוטמ וניא רשא הרקמ אצומ והשימש תמיא
 תנבומ ישוקב התוגהנתה רשא תינכתל ללב-ךרדב האיבמ וז השיג
 תילמרונכ וז תיתוחתפתה השיג םילבקמ 1.2 ירקוח .יוזיחל השקו
 תוינכתב רשאמ תוחפ דוע ולאכ תוינכתב חטוב ינא .הניקתו
 לשכית יתמ תעדל לוכי ךניא םעפ ףא .תונבומ-יתלב תוילאנויצנבנוק
 .תינכתה
 רקוח לש ויתונעט תא בורקמ קודבל תונמרזהה ידיל הלפנ הרקמב
 ררבתה הקיטסירויהה לש בורקמ הניחבב .יתבזכאתה דימת 1.2-ב
 ןפואב הלשכ ךא םירורב םירקמ לש ןטק רפסמב קר הלפיט איהש
 םהב םירקמב םלשומ עוציב ןיגפהל לגוסמ היה הרבחמ .יללכ
 -עוימה תובחרהכ םירקמה רתי תא ןייצ אוה .הכלהכ תינכתה הלפיט
 תובורק םיתיעל תוגוהנה תוקינכטה ,השעמל .דיתעב םירקוחל תוד
 .םלועמ העיפוה אל תרפושמה תינכתהו תוינללוכ ןניא

 ?החמומ תוכרעמ רבדב המ
 תוכרעמב תמיוסמ הצובק לש התחלצה לע תובר ונעמש הנורחאל
 ןויד לכ .החמומ תוכרעמ םשב העודי איהו םיללכ לע תוססובמה
 תויעב רותפל החתופ רשא ,וזכ תכרעמ לש תחא המגוד זָּברַמִמ
 תרזוח דימת המגודה .החותיפב ופתתשה אלש םישנא י"ע תויתימא
 ,/ \א יבשחמ רובע תורוצת אוצמל תננכותמה תינכת - המצע לע
 גוס ומכ עמשנ הז ;השק הלטמכ הארנ רבדה ןיא ונתיאמ םיברל
 תונבנ שא תוכרעמש םושמ ,ימתירוגלא ןורתפל תייצמה תויעבה
 רמאמ יתארק הנורחאל .בטיה םיננכותמו בטיה םינבומ םיביכרמ
 ישוקב איה .םיאקוזחתל הליל טויסל הכפה וז תינכתש חוויד רשא
 הביס יל שי .יונישל השק ךכל-יאו ,העורג הרוצב התנבנ ,הנבוה
 ךות הבותכה ,רתוי הבוט תינכתב הפילחהל ןתינש ןימאהל הבוט
 -טסירויה תוקינכטב םוקמב תובוט הנכות תסדנה תוקינכטב שומיש
 .תוי
 ןהב ולקתנש ולאמ רתוי השק תויהל הלולעה היעב הגיצמ 501
 תויעב םיפקות ולא םיחטשב םידבועה .החמומ תוכרעמבו 1.1-ב
 םהב םיחטשב ןה 501-ב תויעבהמ המכ .ישונא"ןויסינ תעכ תושרודה
 תונימא תגרדב ,םילוכיה םישנא ונל שי םאה .םיחמומ םויכ ונל ןיא
 ןיב ןיחבהלו יטסילבה םפועמ תעב םיליטב ןנובתהל ,םיהובג ןוחטבו
 ?קרס תונויתפ ןיבל םייניערג ץח ישאר

 הנקסמ
 -תוכאלמ םיחרפ ןיב רשקה ומכ הניבל רשק ותוא תיתוכאלמ הניבל
 טבמב םלוא ,םימוד םיארנ םה םיוסמ קחרממ .םייח םיחרפל םיי
 דחאה לע הברה דומלל לכונש רובס יניא .ירמגל םינוש םה בורקמ
 האילפמ היגולונכט הבוחב תנמוט הניא 41 .ינשה לש ותריקחמ
 ןהב תוכרעמ תובינמ ןניא תויטסירויה תוקינכט .וניתויעב לכ ןורתפל
 .חוטבל ןתינ

 תיעב תא יטמוטוא תונכית רותפי םאה
 ?821-ה לש הנכותה

 אובמ
 ןורתפהש םינעוטה םישנא יתעמש בושחימב ילש הריירקה ךלהמב
 אוה תושעל ךירצש המ לכ .יטמוטוא תונכית וניה הנכותה תיעבל
 לכונ םאה .תינכת אצמי בשחמהו ,הנכותה רובע טרפימ בותכל
 ?801-ה רובע תונימא תוינכתל איבת וזכ היגולונכטש תופצל

 יטמוטוא תונכית תודוא תורָאָה רפסמ
 בתכנ ,יטמוטוא תונכיתב לפטמה ,יל עודיה רתויב םודקה רמאמה
 .ה טטזסטח קזסוחפ 0זסטח6 לע דבעשכ ,ןרוג לוס י"ע 40-ה תונשב
 גווס ,"?יטמוטוא תונכית ןכתיי םאה" םשה תא אשונה ,הז רמאמ
 .תיבויח הרוצב הלאשה לע הנע אוה .המ-ןמז ךשמל ןוחטב ילוקישמ
 תורישי דבע תנכתמה .רינ יטרסב בשחמל תוינכת ונזוה ,ןמז ותואב
 -כתמ יתיאר .טרסב ולבקתהש םירוחה תא לעופב ןחבו בקנמה לע
 .רינה טרס לע תויתוא ןוקית י"ע םהיתוינכת "ואילטה"ש םיתנ
 התיה רמאמ ותואב ןרוג י"ע הלקשנש יטמוטואה תונכיתה תכרעמ
 םע תושעל ינולפ שרדנש המ לכ .ונימי לש םיחנומב רלבמסאה
 ,61.4 תמגוד דוק בותכל היה ,ולש יטמוטואה תונכיתה תכרעמ
 ,וז ךרדב .טרסב םינוכנה םירוחה תא תיטמוטוא בקנמ היה בשחמהו
 .בשחמה י"ע תיטמוטוא תנכתמה תלטמ עצובת
 תינכת תריצי ראתל ידכ חנומה שמיש ,רתוי תורחואמ םינשב
 סינכה ,םירקמהמ דחא לכב .41.001.-ו =08184א, 11 ומכ תופשמ
 תינכתה תא קיפה בשחמהו ויתונוצר תא ראתש טרפימ תנכתמה
 ינושל עבטמ דימת היה יטמוטוא תונכית ,הרצקב .הנוכמ תפשב
 רקחמ .תנכתמל הנימז התיהש וזמ רתוי תיליע הפשב תונכיתל
 תונכית תופש לש ןמושייב רקחמ טושפ וניה יטמוטוא תונכיתב
 .רתוי תויליע

 ?ותועמשמ המ ?יטמוטוא תונכית ןכתי םאה
 ונתלוכיבש םינש רבכ םיעדוי ונא .יטמוטוא תונכית ןכתיש רורב
 הריחיה תיתימאה הלאשה .רתוי ההובג המרב תונכית תופש םשייל
 טלקה "טרפימ" םא ,ללכ-ךרדב .וקפוהש תוינכתה לש ןתוליעי התיה
 -יתלב דואמ היהת אצתש תינכתה ירה ,םתירוגלא לש רואית וניא
 תונכית תפשכ ימתירוגלא-אל טרפימב שומישהש ןימאמ יניא .הליעי
 תלבגומ בשחמ תלוביק תולעב תוכרעמ רובע ישעמכ ומצע חיכוי
 ירה ,םתירוגלא לש רואית וניה טלקה טרפימשכ .םישקונ םויס ינמזו
 יתועמשמ יוניש אהי אל .תינכתה תביתכ םצעב איה טרפימה תביתכ
 .ונימי לש תיחכונה תלוכיהמ

 ?רתוי תונימא תוינכתל איבי יטמוטוא תונכית םאה
 םהבש םיטרפה תומכ תתחפהל איבה תורפושמ תופשב שומישה
 תופש .םלוא .תונימאב רופישה תלדגהל ןאכמו ,לפטל תנכתמ ךירצ
 .תוער הכ ןניא ,תומילשמ תוקוחר ןהש תורמל ,תויתואיצמ תונכית
 יניא ,ולא תוכרעמ רובע טלקכ ימתירוגלא-אל טרפמל רובענ אלש דע
 .הז רקחממ עבניש יטסרד רופישל הפצמ
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 ו הארה ימתירוגלא-אל טרפימ תביתכב וננויסנ ,אסיג ךדיאמ

 .םימתירוגלא תביתכב הרוקש ומכ קוידב םתביתכב תואיגש םישוע

 .ןיידע הרורב הניא תונימאה לע וזכ הדובע לש התעפשה

 ?801-ב הנימא ברק לוהינ תכרעמל יטמוטוא תונכית איבי םאה

 תומזגומ יטמוטוא תונכית דעב ועמשוהש תונעטהש ןימאמ ינא

 אל ונימי לש הזמ תיתועמשמ הנושה הרוצב יטמוטוא תונכית .רתויב

 לש ברקה לוהינ תכרעמ תמגוד תמא ןמזב תוכרעמל ישעמ ילכ היהי

 ונל ןיאש איה 501-ב תויסיסבה תויעבה תחא ,ןב-לע-רתי .501-ה

 העושיה אובת אל הזכ בצמב .חוטבל לכונ וב ,טרפימ תביתכל עדימ

 .יטמוטוא תונכיתמ ללכ

 501-ה תנבות תא ךפוה תינכת תומיא םאה
 ?הנימאל

 אובמ

 םימצע לשכ תויועמשמ ןהל שי .םייטמתמ םימצע ןניה תוינכת

 הז אהי אל םאה .םייטמתמ םימצע םה תוינכת יטרפימ .םייטמתמ
 רקחמה אשונ היה הז ?הטרפימב תדמוע תינכתש חיכוהל ירשפא
 תוניקת ןה תוינכתש חיכונ םא .תוחפל םינש שמחו םירשע ךשמב
 הנוכנכ החכוה וז םאו ?הניקת 501-ה תנכותש חיכוהל לכונ אל םאה
 ?ךרוצה ןמזב ונילע ןגתש הילע ךומסל לכונ אל םאה

 ?חיכוהל לכונ המ
 ,תודחוימ תונכית תופשב ,תומיוסמ תונטק תוינכתש חיכוהל לכונ
 תומיאב םידבועה ולא .תיסחי איה תונטק הלימה .טרפימב תודמוע
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 גווסנ ונא 5121 תנכותב ןוידב .הלודגב תורוש 0 תב תינכת
 0 ןרידגהל היה ןתינש תולטמ ועציב ןה .תורוש 500 תב תינכת תורוש ןיה ןתחכוה תא יתיאר רשא תוינכתה .הנטקב ו
 500-מ הברהב תונטק

 .תול =

 ןניא ,ץראה רודכ לש דבוכה הדש לדומ ומב 8 0
ַ 

 רורב הכ וניא ןטרפמ ;רתוי תולודג תוינכת ולא .ולא תונוכת תול

 .וזכ תינכתל החכוה יתיאר אל .תקיודמ תיטמתמ הרוצב ח -

 טרפימ תולעב תונטק תוינכתל תולבגומ תוינרי תוחכוה 0 . 5

 הרוצב םה ףא םילבגומ הנוכמ תומרואית יתמאמו יחובומ * .

 םה וב תוינכתה לדוג .לפטל םילגוסמ םה הב תינכתה לדוגל | 0

 רשא תוינכת ןייפאמה הזמ לדוג יררס המכב הנוש לפטל ו

 .5021-ב ברקה לוהינ תכרעמ תא וביברו

 ?ונידוב םיטרפימה םא

 הר] םא םג .החכוה םשייל לכונ םלומ םיטרפימ ונל ןיא 501 לש לורקב
 ו

 תא ךפוה היה םיטרפימה רסוחש ירה ,היעב הווהמ היה אל לרוגה

 ,הנכותה רובע ילמרופ טרפימ בותכנ םא .תועמשמ תרסחל החכוהה

 עצבת טרפימה תא תקפסמה תינכתש חיבוהל ךרר לב ונידיב אהת אל

 לולע ומצע טרפימה .תושעל הנממ םיפצמ ונאש המ תא השעמל
 .םלשומ יתלב וא יוגש תויהל

 ?תוחכוהב הנומא ונל שי םאה
 סיסב לכ ונל ןיא םלוא ,תינכתב ןוחטבה תמר תא תולידגמ תוחכוה
 לש םיבר םירקמ שי הרוהט הקיטמתמב םג .אלמ ןוחטבל עיגהל

 תונימא תויהל תוטונ תוחכוה .תואיגש םע ומסרופ רשא תוחבוה

 תונימא ןניא ןה .הדיפקב תוארקנו בטיה תושטולמ ,תונטק ןהשב
 הז .ןרבחמל טרפ דחא ףא י"ע תוארקנ אלו תובכרומ ,תולודג ןהשב
 501-ה תנכותמ קיקלח וליפאש חיכוהל ןויסינ לכב תורקל לולעש המ
 .ןיקת וניה

 ?תוונמז-וב רבדב המ
 .תויתרדיס תוינכתל תולבגומ רתויב תוישעמה החכוהה תוקינכט
 םיכילהת םע תוכרעמ לש תוחכוה לע הנורחאל המסרופש הדובע
 -ילהת לע אלו םירסמ תרבעהל םילוקוטורפ לע הדקמתה םיינמז-וב
 םע םושייל תונתינה תוקינכט המכ שי .ןורכז םהיניב ופתיש רשא םיכ
 -תרדיס תוינכתל תוחכוה רשאמ תושק רתוי ןה םלוא ,ףתושמ ןורכז
 .םירסמ יצורע ינפ לע תרושקתל תולבגומה תוינכתל תוחכוה וא תוי

 ?תוניסח תויהל תורומאה תוינכת רבדב המ
 קלחכ דקפתל תבייח איהש ,501 תנכותב תוירקיעה תויעבה תחא
 הייפצ תונש 20"ב .ביוא תלועפ י"ע לרטוני וא דמשוי רשא דויצמ
 דחא ןויסינ קר יתיאר ,תוינכת לש ןתונוכנ תא חיכוהל תונויסינב
 לשכ לש הרקמב הנוכנה הבושתה תא לבקת תינכתש חיכוהל
 ונל ןיא .רתויב תויתואיצמ אל תוחנה החינה וז החכוה .הרמוחב
 הרמוח יִלָשְב תוחכונב תוינכת לש ןתונוכנ תא חיכוהל תוקינכט
 .טלקה ינותנב תואיגש ןכו םיעודי-יתלב

 הנקסמ
 לש ףא ותונוכנל תענכשמ החכוה קפסל ןתינש ,יתעדל ,ריבס הז ןיא
 טרפימ תא בותבל ונתלוכי-יא הנותנשכ .801-ה תנכותמ ןטק קיקלח
 ול ,וזכ החכוה לש התועמשמ המ עדוי יניא ,הנכותה לש תושירדה
 .ידיב התיה

 רקחמ ןממל הליעיה ךרדה הניה 5210 םאה
 ?ךרע לעב
 אשונב ןד אוה ,תאז םוקמב .בשחמה יעדמ וניא הז קרפ לש ואשונ
 הזיא עבוקה ןונגנמה :םיינרדומה רקחמה יחטש לכב םינעדמ ןינעמה
 הנש 20-ל בורק לש ןויסינ לע תוססובמ ולא תורעה .עצובי רקחמ
 רפסמב םירחא ןומימ ינונגנמ םע ןויסינ ןכו הנגהה דרשמ ןומימב
 .תונידמ

 העצהה
 תנכותש ועדי םהש יל ורפיסש םישנא יתאצמ היעבב םינויד רפסמב
 ךשמיהל בייח טקיורפהש ושח םלוא ,היינבל תנתינ הניא 501-ה
 ינוצרב הז קרפב .תובוט רקחמ תואצות בינהל דיתע אוהש םושמ
 .הז טביהב ןודל

 ירסומה אשונה
 תירבה-תוצרא יחרזא .וז הדמעב הלעומה רורב ירסומ ןינע םייק
 בקע הז טקיורפ לע ףסכ לש קתע תויומכ איצוהל ופאש םהיגיצנו
 ?םדוקמ הגצוהש השיגה תא טוקנל ןגוה הז םאה .העבוהש הווקתה
 -סובמה תוטלחה לבקל ונלש תוינידמה יעבוקל םורגל ןובנ הז םאה
 יעדמב החמומ יניא ?תירשפא ןכא וזכ תכרעמש הרעשהה לע תוס
 .ולא תולאשל תובושת יל ןיאו רוביצ יסחיב וא הנידמה

 ?ליעו הנגהה דרשמ לש הנכותה ןומימ םאה
 ךרדה אוה 5010-ה םאה .וז הדמע םע תרחא היעב תולעהל לוכי ינא
 היה ןהב תובר םינש ךלהמב ?בוט רקחמ לש ועוציב תגשהל הליעיה
 יטקיורפב הזבזובש ףסכה תומכמ יתמהדנ הנגהה דרשמ םע רשק יל
 ,תירבה-תוצרא לש יצה םע םינושארה יעגמב .םיליעי יתלב רקחמ
 ,בשחמ לש יארפ ןונכית לע םיאצומה םירלוד ינוילימל דע יתייה
 תובר םינש שטננ אוה .תדחוימ תינכט הנוכת לכ לעב היה אל רשא
 רפסמל ןהו יצל ןה ,ץעויכ .ינכט ןורתי לכ ול ןיאש ררבוהש רחאל
 רשא סרכ יבע תו"חוד קיפה רשא רקי הנכות רקחמ יתיאר ,םינלבק
 לע םיבצינ םירקיו םילודג תו"חוד םתוא תא יתיאר .דואמ טעמ וליכה
 רשא ,םיהז טעמכ ,םיבר תו"'חוד יתיאר .םהב ועגנ אל זאמו םיפדמ
 םירשכומ עוצקמ ישנא יתיאר .תרתוימו היולת יתלב הרוצב ועצוב
 ושקיב "םהיתוחוקל"ש ללגב תומכח ןניאש ועדי םהש תושיג םיטקונ
 ,ןתוא וניבה אלש תודמע םיטקונ םהיתוחוקל תא יתיאר .םהמ תאז
 .ןהב םינימאמ םינלבקהש ובשח םהש םושמ
 התלגתה הנגהה דרשמ לש ןומימהו תונלבקה תטיש ,בשחמ תנכותב

 םה המ םיניבמ םניא התוא םיצירמש םידיקפהש םושמ ,הליעי יתלב
 .םישבור

 ?רקחמ טופשל לובי ימ
 .היעבה תרדגהו יוהיז אוה רקחמב רתויב יטירקהו השקה דעצה
 היעב אוצמל תלוכיב ונחינש ולא ללכ ךרדב םה םיחילצמ םירקוח
 .הבושח םגו הריתפ איהש
 הבושח תויהל הלוכי היעב .ףסונ טופיש שורד ימושיי רקחמב
 -תפב השומיש תא הנענמית רשא תולבגמ הנכתית םלוא ,הירואיתב
 םיישעמ םיטקפסאל הבורק הרוצב םיעדומה םישנא קר .ישעמ ןור
 טקיורפ לש ויתואצות תא םותרל ןתינ םאה טופשל םילוכי היעבה לש
 .ישעמ שומישל רקחמ
 -ילצמ םירקוח ןה םיללוכה םיתווצ י"ע טפשיהל בייח ימושיי רקחמ
 תונמדזה םהל ןתניהל תבייח .םיסונמ תכרעמ יסדנהמ ןהו םיח
 תרדגומה תוירחאל םירע תויהלו אלמ עדימ לבקל ,שגפיהל התואנ
 .םהיפתכ לע הלטוה רשא בטיה

 ?הנגהה דרשמב רקחמ טפוש ימ
 לש םתיברמ ,הנגהה דרשמב םירדוב םיגירח לש םתואצמיה ףא לע
 םירקוח םניא דרשמב ימושייה רקחמה תינכת תא םילהנמה ולא
 שי .תוכרעמ תיינבב קימעמ ןויסינ ורבצש םישנא אלו םיחילצמ
 -בוע םתיברמ םלוא ,הנגהה דרשמ רובע םידבועה םילועמ םירקוח
 םיניוצמ תוכרעמ יסרנהמ שי .ןומימה תויונכוסב אלו ,תודבעמב םיד
 םתוא םיכירעמ םהילהנמ םלוא .הנגהה דרשמ רובע םידבוע רשא
 חותינל םנמזמ תוצקהל םהל םירשפאמ םניא םהש וזכ הדימב
 תוטלחה תלבק ךילהת תא םימייסמה םישנאה .תוירקחמ תועצה
 ,םיחילצמ-אל םירקוח תובורק םיתיעל םה הנגהה דרשמב ןומימה
 םויס םע דימ היטרקורויבל ונפ רשא םישנאו ולשכנש תכרעמ ינוב
 .םיטארקונכט םהל םיארוק ונא .םתלכשה
 תוטרופמ תועצה לש לקשמ"ידבכ םיכרכב םיצצפומ םיטארקונכט
 דומלל ןמזה תא םהל ןיא .ןתוא טופשל םימיאתמ םניא םה רשא
 םינופ םהשכ .םירחא לש םתצע לע ןעשיהל םיצלאנ םה ;בושחלו
 רשק אלב ,בטיה םיריכמ םהש םישנא םישפחמ םה ,ץועיי לבקל
 אשונל רשקב תוטומ יתלב םהיתודמע םאהו םתוחמתה םוחתל
 .ןודנה
 םה םלוא ,השק םידבועה םירשי םישנא םניה םיטארקונכטה תיברמ
 דואמ רקחמ תינכת איה האצותה .שרדנה תא עצבל םילגוסמ םניא
 שדקומה ףסכ רתוי הברה םויכ שיש ענכושמ ינא .הליעידיתלב
 לש דואמ ןטק קלח .ליעי לוצינל ןתינה םוכסה רשאמ הנכות רקחמל
 תואצות הברה .תוישומיש תואצותל איבמ תנמוממה הדובעה
 תחת הרובק הדובעהש םושמ בל תמושתל תוכוז ןניא תוישומיש
 .המירעה

 5210-ה
 ברועמ הכ אוה .םיטארקונכט לש ינייפוא ןוגרא וניה 5010-ה
 רקחמה תוכיא תא טופשל לגוסמ אל אוהש דע תינכתה תקדצהב
 .הב רושקה
 הנב רשא דחא םדא ףא ללוכ אל ברקה לוהינ בושחימב 5010-ה לנפ
 -וטקו יבושיחב םיחמומ ללוכ וניא אוה .ברק לוהינל תישעמ הנכות
 וירבח לכ .היעבה לש רחא יטירק חטש לכ וא תוינבת יוהיז ,םיר
 .תינכתה לש הכשמהמ חוור וקיפי

 תופולח
 רשא רקחמ והז ירה ,50107ה י"ע ןמוממה בוט רקחמ שי םא
 תויהל בייח אוה .ומצע 501-ה לש הזמ רתוי הברה הבחר ותוימושיי
 .בטיה תנגרואמה רקחמ תינכתמ קלחכ םיסדנהמו םינעדמ י"ע להונמ
 ,השעיי הז םא .הז רקחמ טופשי רשא דחוימ ןוגרא רוציל ךרוצ ןיא
 .ןוירפב םוגפי הז

 הנקסמ
 קר תונביהל הלוכי 501-ה ברק לוהינל הנכותש הרמויל הקדצה ןיא
 לש תיללכה ותשיג .תורחא ךרע-תווש תוינכתל ןומימ גישהל ידכ
 איהו ,שדחמ שירח תשרוד םירקחמ לוהינ אשונב הנגהה דרשמ
 .ןוחטבה תכרעמל ץוחמ םישנא י"ע תכרעומו תחתונמ תויהל הכירצ
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 תיתרפס םינותנ תרושקת תשר
 תרבחו תרושקתה דרשמ וגיצה הנורחאל
 תיתרפסה םינותנה תרושקת תשר תא קזב
 ,א"ליאל קזב הריבעה ,ונתשקבל .תנרפס
 -אר עדימ ,א"ליא לש קזבה תדעו תועצמאב

 תופיקשל גאדי אוהו חוקלל תורישה ןתניי

 .םישמתשמה יפלכ תשרה

 םייביטנרטלא םיביתנ לולכי תשרה הנבמ

 תונימא תלרגהל ,םח יוביגב ,תולופכ תודיחיו

 בקעמ תודמע תללוכ תשרה .רשקה תונימזו

 תרוטמת יקרוע
 לש םיבצק םוחתב תינורכניס תרושקת *
 .2א1805 דע 5

 .0 07, 0.703, 85442 :םיקשמימ =
 לש ללוכ בצקב ,בברמ לכל םיקרוע וס דע *

 םלעיהלמ קוחר
 תוכישממ ,הנומתהמ
 תונעל הלעפהה תוכרעמ

 -שפאמ 167/1ק-ו 700 ,א.25 תמגוד תשרה
 י"ע תולודג תוכרעמ לש ןתורצוויה תא תור
 -מוחה .רתוי תונטק תוכרעמ לש היצרגטניא
 ןהו חוכב ןה ,תוריהמב החמצ הנימזה הר
 .םוכחתב

 ןפואב רשא ,תכרעמה ישמתשמ םיאצמנ
 רבד לכמ םידדובמ תויהל םירומא ילאידיא
 ,ןכל .םילשהל םנוצרבש הזל טרפ ,אוהש
 הניה הלעפה תכרעמ לש רתוי הבוט הרדגה
 תרושקתל תימואלה תיתשתה רופישל תיתרפסה תרוסמתה דויצל רבחתי בברמה ךומתל תולגוסמ הז גוסמ הלעפה תוכרעמ | תרקב תוינכת לש ןתביתכ תא ענמת הרמוחה ןת חלצה .םישדח הרמוח .ןיוול וא ,חוקלה ירתאב וא קזב תרבח ירתאב ןקתוי | קזב תרבח יצמאמב ףסונ ךבדנ הניה תנרפס ."תיליע המרב תונכת תביבסכ תתרשמה תיל | םאה לואשל םיסונא םישח ונא ,ולא םיר לגורקימ ,תיוק תרוסמתב הלועפ - 7 * | רשאו ,תשרב בולישל ןתינה יפקיהה דויצה .םינותנה דוביע תיליהק תושרל ודמעיש -אוטריו הנוכמב ואישל עיגמה ,דוסי תרמוח -יהמ םימדקתמ הרמוח יחותיפ רבעל טבמב ּ!חותופ לש םירגתאה לע , 6 ל ו דע .תיזוחמ המרבו תיצרא המרב תשר תרקבו םיתורישהו תננכותמה תשרה לע ינוש לע תועצובמה הנכות תובחרה לש ףסוא"

 ףקיה-תבחר תיתשת הווהת תנרפס .םינותנ
 לכבו םיבצקה לכב םינותנ תרושקת תקפסאל
 -ושקת דויצב שומיש ךות ,תרושקתה ירטשמ
 .םיגוסה לכמ םינותנ תר
 תלעפהל רעושמה דעומה
 .1986 תנש לש הינשה תיצחמב
 -עהל תיתרפס תרושקת תשר הניה תנרפס
 תיתרפסה הטישב שומישה .םינותנ תרב
 -בעהה יבצק לש תיתועמשמ הרבגה רשפאמ
 ונייהד ,2א1 וליפאו 648 לש םיבצקל דע - הר

 אוה תורישה

 :רתיה ןיב ללוכ
 רצק חווטל םימדומ <
 םייתרפס םימדומ <
 םירשפאמה ,4388 סטטז צטוסשש םימדומ =

 ,םייק ןופלט וק יבג לע םינותנ תרושקת
 ןופלטב ליגר שומיש םע תינמז-וב
 םייטסיטטס םיבברמ
 פאו יבברמ

 חוקלה תורישל םינותנה יקיפא
 דע 50 לש בצקב תינורכניסא תרושקת +*

 :תומר יתשמ תחאב

 0.703 קשמימב 2א1808 לש המרב 6
 בברמ תועצמאב 6188285 לש המרב 6

 תרוסמת בובירל שמשל לוכיש 6א1-גוו
 .יתרפס עדימו עמש

 תרושקתה דרשמ י"ע תנרפס תשר תמקה |

 לש ףסונ גוס לארשיל האיבמ קזב תרבחו
 המוד ,תמדקתמ םינותנ תרושקת תיתשת
 -ראב 25-ו הינטירבב או!טפוטאוו יתורישל

 תשר שומימ תארקל בושח דעצ הווהמו ,ב"ה |

 תומרב הנומט

 תוריתסמה ,הטשפהה

 םיטרפ שמתשמהמ

 .םיינויח םניאש

 -בת ויה 1955 לש הלעפהה תוכרע
 יפלא המכ לש ךרואב הרקב תוינ

 ןומטה יתנובתה ןיערגה םאה ?הנכותה
 םאה ?הנפואהמ אצי הלעפהה תוכרעמב
 ?תנשוימ היגולונכט ןניה הלעפה תוכרעמ
 -ובכרומו החוכש םינימאמ ונא - אוה ךופהנ
 -וצה תא םיריבגמ השדחה הרמוחה לש הת
 ליכמ יתנובתה ןניערגש הלעפה תוכרעמב ךר
 -חמה תוכרעמל תושורדה תויצפסנוקה תא
 הנרתווית הלעפהה תוכרעמשו ונימי לש בש
 תוינויח

 ,םיטסקט דוביע ,תונכת :תונווגמ תוביבסב
 דסמ .,ידרשמ ןוכימ ,יתימא ןמזב דוביע

 .ביבחתו םינותנ

 תויחכונה תוכרעמה

 תורעוימה הלעפהה תוכרעמ תיבר
 תוכישממ ןה םילודג םיבשחמל
 1 : 52 . ר רפקיז ר 1 רק \א1/ ,א1ע5 ,[1טחטעאש] לש אט]ז₪ ןוגכ ,יש ?הלעפה תכרעמ והמ תודובעה תא ונמזת רשא םיתב ,לארשיב א ,.ש"לס 8% םע דחיו - הינשב תויביס ןוילימ 2 וא ףלא 4 -ילשה רודהמ תוכרעמ לש תורישי

 , ולא תוכרעמ .6126 לש 560קטדו 18א1 לש 0 - חו םייפקיה םינקתה ועינה ,תועצובמה רשא ,הז שדח תוריש הכרבב לבקמ א"ליא | דע 75 לש בצקב תינורבניס תרושקת = | תרושקת תשר .תרושקתה תולע תדרוה תאז
 תרמתה תשרוד הניא ,םויכ ונל תרכומה ,םינמז ףותיש ומכ ,תובושח תוסיפת תוגיצמ הלעפהה תוכרעמ .םישמתשמה ןובשח תא לארשיב םינותנה דוביע תיליהקל רשפאי .ש"ילס פו תיגולנאה תשרל דוגינב ,תיתרפס םינותנ ּצ ₪ 1 1

 םיפוסמבו םיבשחמב םירצונה - םינותנה
 -תמש יפכ ,תיגולנא הרוצל - תיתרפס הרוצב
 תיתרפס תשר .םדומה ידי לע םויה עצב
 אלל ,םהש יפכ םינותנה תרבעה תרשפאמ
 ,תאז רשפאמה ,יתרפסה םדומה .הרוצ יוניש
 -רהמ דויצה דוריב לש תויצקנופ רקיעב ללוכ
 לעו הידבוע לע ,הילע הנגה ךרוצל תש
 םינוכיס ינפמ ,הב םירחאה םישמתשמה
 לוכי וריחמ ןכ לעו ,תוערפה ינפמו םיילמשח
 ונל רכומה םדומה ריחממ הברהב לוז תויהל
 .םויכ
 תרבח תויולע תדרוהל איבת תנרפס תשר
 ידכ ךות ,םינותנ תרבעה יווקל ןכרצהו קזב
 תרוסמתה דויצו םימדומה תולעב ןוכסח
 ןהו תימוקמה ןה .תרוסמתה תוכיא רופישו
 -ייקה תיגולנאה תשרה תמועל ,תינוריעניבה
 .םויכ תמ
 ,(שרוכ) ביבא-לתב םיתמצ לולכת תשרה
 (הנומקש) הפיח ,(לוכשא תמר) םילשורי
 תיתרדש תשר ווהי הלא םיתמצ .עבש-ראבו
 -עב .2א1855 לש בצקב תלעופה (טגטאססחט)
 תשר-תת ווהיש םיבברמ ונקתוי תופסונ םיר
 םירעל םירבוחמ 648805 לש בצקב תלעופה
 ירתאב ןה ,יפקיה דויצ ןקתוי ןכ .תוישארה
 רבחתי רשא ,תוחוקלה ירתאב ןהו קזב
 ותועצמאב ,ךרוצל םאתהב םינושה םיבברמל
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 ,(.35- ,85422 85232,  גוסמ םיקשמימ *
 .ןזואמ אל וא ןזואמ א111-5ד0 וו

 .פס5 וא קדם קשמימ *

 םיהובג םיבצקב תמדקתמ םינותנ תרושקת
 ,תויולעה תדרוה ךות ,תרפושמ תונימאבו
 .תשרה םושייב החלצה קזב תרבחל לחאמו

 ןהו ןהידמימב ןה ,הברהב תולודג 1984 לש
 אטו תמגוד ,רתויב תולודגה .ןתוירחאב
 תוספות 18אז לש א1/5 וא [10ח6ץאש]| לש
 שחוא ומכ תוינוניבה .םיתב ינוילימ תורשע
 56 לש אופ וא 41 8 17 86| תודבעמ לש
 תונטקה ףא .םיתב יפלא תואמ המכ תוכשמנ
 ,םיישיא םיבשחמ רובע ןתיברמ ,רתויב
 .םיתב יפלא תורשע פ"ע תוערתשמ
 תוכרעמ םוחתב רקחמה לש יתנובתה ךרעה
 .תומדקומה 70-ה תונשב רבכ רכוה הלעפהה
 יעדמ םוחתב םידומיל תינכת לכ השעמל
 לע סרוק תעכ תללוכ הסדנההו בשחמה
 -סקט לש םוצע רפסמ שיו הלעפהה תוכרעמ
 רשקב - םיכשמתמה םיחוכיוה .אשונב םיט
 ליהמתהו דמלל שי ןתוא תויצפסנוקה גוסל
 - תויצפסנוק ןיבל םושיי יטקיורפ ןיב יבטימה
 .םוחתה תוינויח לע םידיעמה םינמיס םניה
 םיכרצל םיישיאה םיבשחמה וחמצ 1975 זאמ
 -תריתע | הישעתל | ,םייקסעו | םייתיב
 -דקתמ תויפארג הדובע תונחת .םידראילימ
 תותשר .וברו ּורפ םיבשחמ"ורקימו תומ
 תותשר ,םותטזחטו"ה ומכ ,תוימוקמ תרושקת
 ילוקוטורפו ץורע תובחר תותשר ,תעבט

 (יטקלזוקתו 6) 91 ₪.

 ךזההפ]הושש צוות קטזחוופפוסה זו א
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 -פקשה תדוקנ תא ריבסהל לכונש ינפ
 תוכרעמ לש ידיתעה ןלוצינ לע ונת
 .ןתוהמ לע םיכסהל ונילע ,הלעפהה

 תכרעמש תסרוגה ,רתויב הקיתעה הרדגהה
 -אשמ תאצקהל הרקב תינכת" הניה הלעפה
 קלח קר תראתמ ,"םירחתמ םיכילהת ןיב םיב
 -רעמ יפתכ לע לטומה תוירחאה ןווגממ ןטק
 .תמלוה הניא ןכלו ,תינרדומה הלעפהה תכ
 יננכתמ ינפב תובצינה תולודגה תויעבה ןיב
 לוהינ תלאש תאצמנ הלעפהה תוכרעמ
 תומרב תועצובמה תולועפה לש ןתובכרומ
 תוכרואה הרמוח תולועפמ לחה ,תובר טוריפ
 הנכות תולועפ דעו הינש לש תידראילימ
 היה םדוק סיסכת .תוינש תורשע תוכשמנה
 לוהינ לש ויטרפ תלבגה - עדימה תרתסה
 דיוצמה לולכמ ךותב םיוסמ "םימצע" גוס
 תרזעב .וב םישמתשמה םע בוט קשמימב
 לע ןגהל םיננכתמה םילוכי עדימ תרתסה
 םא .יביסנטסקא רתי"תונכת ינפמ םמצע
 יונישה :הנתשמ הנכותהמ קלח וא הרמוחה
 -מתמה הנכותהמ רבלב ןטק קלח לע עיפשמ
 הז ןורקע .הז תכרעמ ביכרל תורישי תקש
 תכרעמל תודדובמ תוכרעמ-תתמ בחרוה
 תריצי וניה יסיסבה ןויערה .המלש הלעפה
 המר לכש ךכ הטשפה תומר לש היכרריה
 -רב םיעצבתמה םיטרפהמ םלעתהל תלגוסמ
 רתויב ההובגה המרב .הנממ תוכומנה תומ

 םיכילהת ,ילאוטריו ןורכז ,בבורמ תונכת
 ,רופמס ךרד הלועפ םיפתשמה םייתרדיס
 טלפ/טלק ינקתהו םייכרריה םיצבק תוכרעמ
 .םייאמצע
 םיבר םיטקיורפב לחוה .60-ה תונש תצורמב
 -דובה ףתושמ-ןמז תוכרעמ תונבל ודעונש
 הדשב תוברה תושדחה תוסיפתה תא תוק
 תא אוצמל ןתינ רתיה ןיב .הלעפהה תוכרעמ
 לש ((יטתוקטזו|ט "גזותטאההתוחש 5צ9וטחו) (5%

 א145 ,רטס'צנמ תטיסרבינוא לש או ,אוד
 תטיסרבינוא לש (אזטוווקוט ,\טטטאפ .5צפזטחו)
 לש 5קטטוג/7077 18%1 לש 1185/360 ,'גדירבמק
 א1טוו- היה םלוכמ ינתפאשה טקיורפה .[64
 א11.ךרקוטאשש 1חוסזומג- לש תובת ישאר) ₪

 רובע התנבנש (ווסמ גתש 6טחוקעזוחע 5טז\וטט

 רחואמש) (טתטזג| שוש 6457ה דבעמ

 הקדב א1טוזוטא .(11טחטצאט]]| 6180 ארקנ רתוי

 ,םידוביע לש תושדח תוסיפת תינמזזוב
 -לחה ,ילאוטריו ןורכז ,תיכילהת ןיב תרושקת
 -ברה סמעמה לש תיטמוטוא הרקב ,םיפד תפ
 םיצבק תכרעמ ,הנגהו תושיגנ תרקב ,יתונכת
 לש שדחמ בותינ ,םינקתה תואמצע ,תיכרריה
 .תיליע המרב הפש תפטעמ תינבו טלפ/טלק
 רודהמ תוכרעמב תרחא הבושח הסיפת
 קיתעת ,תילאוטריוה הנוכמה התיה ישילשה
 תונוכמ .חראמה בשחמה לש הימדה
 1966 תוביבסב הנושארל וקדבנ תוילאוטריו
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 -חמה זכרמב להנתהש א/44/44%-ה טקיורפב
 70-ה תונשב .ז8א1 לש ןוסטוו .'ג.ת ש"ע רק
 -עמב תוילאוטריו תונוכמ ולצונ תומדקומה
 םינמז ףותיש תכרעמ ,18א[ לש 07-67 תכר
 קיתעתל שמתשמ ךילהת לכ התצקה רשא
 .18%1/ 360/67-ה תנוכמ יבג לע ולש ילאוטריוה
 איהו 18א//370-ה תנוכמל הרבעוה וז תכרעמ
 לכש הדבועל תודוה .א//370 םויכ תארקנ
 קיתעת ץירהל תלגוסמ תילאוטריו הנוכמ
 או/370-ה הליעי ,הלעפהה תכרעמ לש הנוש
 -רעמ ךותב תושדח הלעפה תוכרעמ חותיפב
 ןדודיב בקע ,םלוא .תמייקה הלעפהה תבכ
 "ימו הרקי ,תוילאוטריו תונוכמ לש הלועמה
 .ןהיניב תרושקתה תעג
 תיוושכעה הלעפהה תכרעמש יאדול בורק
 איה רתויב ההובגה העפשהה תגרד תלעב
 לש שרחמ יסדנה ןונכת הווהמה ,(נתוא"זז
 -ה יבשחמל רוקמב הדעונ רשא א!טוו₪"ה
 רדסב הנטק איהש תורמל .מ6 לש ץסק
 -רמ לע חוא תרמוש ,א₪ווו0-המ דחא לדוג
 ןוגכ ,התמדוק לש םיליעיה הינייפוא תיב
 תואמצע ,תיכרריה םיצבק תכרעמ ,םיכילהת
 תפטעמו טלפ/טלק לש שדחמ בותינ ,םינקתה
 ןורכזב תדיוצמה ,\)חוא .תיליע המרב הפש
 הגיצה ,תטרופמ הנגה תכרעמבו ילאוטריו
 הירפס העיצמ איה .(קוקט) רוניצה גשומ תא
 בטיה תובלושמה תוריש תוינכת לש הלודג
 הבתכנ חוא לש התיברמ .תודוקפ תפשב
 הל תרשפאמה הדבוע ,(6) תיליע הפשב
 לחה ,םידבעמ לש בחר ןווגמב שומיש אוצמל
 .םיישיא םיבשחמב הלכו תולודג תוכרעממ
 תובר שחוא תונוכמ תוליכמה תוכרעמב
 יוצר ,הריהמ תרושקת תשרב תורבוחמה
 םישמתשמה ,םיצבקה םוקימ תא ריתסהל
 קסעתהל םנוצרב ןיא רשא ולאמ םינקתההו
 לש תרזובמ הסריג ,106₪  .ולא םיטרפב
 תועצמאב הזה ךרוצה תא תקפסמ ,\)חוא
 .תשרה לכ ינפ לע ערתשמה יברריה ןולימ
 ףסונ תשמתשמ ,תפסונ תרזובמ \)חוא. 5
 הדידנ יבילהתב םג יכרריה ילאבולג ןולימל
 -וכמה ןיב סמועה תא םינזאמה םייטמוטוא
 .תונ

 הלודג החפשמ החתופ ,תונורחאה םינשב
 ,םיישיא םיבשחמ רובע הלעפה תוכרעמ לש
 .הקק6-05 260-205 | ,א8-ס05 ללוכ
 וללה תוכרעמה לכל .אטחוא"ו 60הטזשחז , 6/1
 דוביע יבבשב ןנונכת בקע תלבגומ תוידוקפת
 םינבומב .םינטק תונורכזו תויביס 16-ו 8 ינב
 םיבשחמה לש לודיגה תינבת תלפכשמ םיבר
 תונשב קנעה יבשחמ לש וז תא םיישיאה
 הלעפה תוכרעמ ,המגודל .תומדקומה 60-ה
 -יפוה םיבשחמ-ורקימ רובע םידבעמ תובורמ
 דה ומכ התוחנ הרוצתב הנורחאל קר וע
 תויה ./חוא"ל תומודה אטחוארהו 0 םטזטהז
 רוכמל תולגוסמ תורבח לש טעומ רפסמ קרו
 לשמ הלעפה תוכרעמ לש תקפסמ תומכ
 -עפה תוכרעמ חותיפל לודג ץחל םייק ,ןמצע
 םה םילועו םיצצה םינקתה .תויטרדנטס הל
 .1נחוארו סק/א[ ,ק6-.005-ה
 תוכרעמ .ךישממ הלעפה תוכרעמב רקחמה
 לש תושדח תושיפת תונחוב תובר תוינויסנ
 תכרעמ .רזובמ בושחימו הנוכמ הנבמ
 חט 086 6477ה תנוכמ רובע הלעפהה
 הרמוחה לש דוקדורקימה תכימת תא תלצנמ
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 כ ןועימה תלוכי תא םשייל ידב
 0 וחתב םיבילהת לש לודג רפסמ לש

 מב םושייל הלק םינותנ תטשפה .דרפנב םינג

 % תנוכמ רובע הלעפה תכרעמ 2 8

 ו ,"המישמה חוכ"ב תכמות ,(ח*

 הלועפ םיפתשמה םיינמז-וב םיכילהת

 תרקב תלוכיב םג תשמתשמ 5וגז 05 .בוש

 תרחא הלעפה תכרעמ .םימצעל תושיגנה

 רומ ,3 תארקנה ,6חו*-ה תנוכמ רובע

 םהמ דחא לב רשא ,"םיתוריש" רפסממ תבכ

 בק תכרעמ תמגוד תמיוסמ הטשפה םשיימ

 םיכילהת רפסמ לולכל לובי תוריש לכ .םיצ

 יא .םידרפנ םידבעמ לע םיצרה םיליבקמ

 2 .תיזכרמ הר

 סמ רוגישו םינותנ דסמ תכרעמ ו

 תרבחב הבחר הרוצב תלצונמה ,תרזובמ םיר

 םילגוסמה םידחוימ םש-יתרש הליכמ ,אשזסא

 תוצובקה ,םישמתשמה םוקימ תא רתאל

 םהיתומש םינותנשכ םירחא םיתורישו

 תכרעמ ןיא (ז4ק6ש1ח6"לו תויה .םיילובמיסה

 "שב ינפב דומעל תלגוסמ איה ,תיזכרמ הרקב

 הניא איה ,ךא .םשה יתרש תונוכמכ םיל

 תביבסב םינימזה םיתורישה לכ תא תקפסמ
 תכרעמכ תבשחנ הנניא ןכלו תיליע תונכת
 .תיתימא הלעפה
 -יל תדעוימה תינויסנ תכרעמ הניה / ןיערג
 יביבר ןיב םידיחאו םיליעי םיקשמימ רוצ
 לע ץר ןיערגה לש םלשומ קיתעת .תכרעמה
 לש םמוקימ תא ריתסמו תשרב הנוכמ לכ
 הניה + .םישמתשמהו םינקתהה ,םיצבקה
 תמדוק הלעפה תכרעמ ,100וא לש ותשרוי
 ./ לש הרבחמ י"ע החתופש
 קזסטהטוץ 50016 0ק6ז91וח8ַ 5/5-) 2505"ל
 ןיגפמה יליע דוק ,המר"תינבומ תכרעמ ,(ו6חה
 ןונכתה תיגולודותמ לש התחלצה תא
 58]-ב החתופ רשא השקונה יכרריהה
 חטבאל הדעונ איהש תורמל .[הוז
 םיבר תונורקע 2505 החתיפ ,בושחימה תא
 גישהל הלעפה תכרעמ לבל עייסל םילגוסמה
 .תחכומה תוניקתה דעי תא
 יכ תוריהבב תוראתמ ולא תואמגוד
 תא הטיסמ הניא רשא ,השדחה היגולונכטה

 תויעב הרצי ,הלעפהה תוכרעממ ןינעה
 םילמב .05-ה יננכתמ רובע תושדח הרקב
 -עבמ קזח הלעפה תוכרעמב ךרוצה ,תורחא
 .רב

 הלעפהה תכרעמ םגד
 -ובמ דוביעו םינקתה ללוכ ,תוכרעמ -" ושבוגש תונויער תבלשמ אלא תודוחי הל -עפה תכרעמ לש םגד וניא הז .תומר 15 ינפ לע ערתשמה ןוגרא הגיצמ 1 הלבט .ןהלש הטשפהה תומרלו תוינייפואה .ןמזה תול -אקסל םאתהב תויצקנופה תודרפומ ,הלעפה תכרעמ םגד לש יכרריהה הנבמב .הרוקס
 :םייללכ םיקוח ינשל תויצ ךות םימצע םת י"ע עצבתהל תורומאה תולועפה תא . הרידגמ המר לכ .המרל המרמ תרכינ הרוצב הנתשמ םעבט רשא ,הנכותב ןהו הרמוחב ןה ,םימצע תצובק תלהנמכ תשמשמ המר לכ

 תולועפ הפיסומ המר לכ - היכרריה 6
 -רב תורחבנ תולועפ הריתסמו הנובמל
 תופצינה תולועפה .רתוי תוכומנ תומ
 -רוהה תצובק תא תורצוי הנותנ המרב
 תינכת ,ןאכמ .תטשפומ הנוכמ לש תוא
 ריבעהל תלגוסמ הנותנ המרב תבתכנה
 אל םלוא רתוי תוכומנ תומרל תולועפ
 .הנממ תוהובג תומרל

 ותגצה תודוא םיטרפה - עדימ תרתסה =
 םיאבחומ ונוסחא םוקמ וא םצע לש
 -שפא ןיא ,ןכל .הז גוסל תיארחאה המרב
 םושי י'ע אלא םצעמ קלח תונשל תור
 .וב תרתומה הלועפ

 הניפ-ןבא הווהמ םינותנה תטשפה ןורקע
 לש רמאמב רבכ עיפוהו ,תומרה לדומב
 תא שיגדמה ,1966 תנשמ ןרוה ןאוו סינד
 םישמתשמה ןיב טושפה קשמימה תובישח
 הלעפה תכרעמ לש ןושארה הרקמה .ןיערגל
 רפסמ ינפ לע ערתשמה ןיערג תלעב ,תדבוע
 -ב (21ן56808) הרטסקייד י"ע חווד ,תומר
 לש תוחפשמ תריצי דע בחרוה ןויערה .8
 -גהו ,תויסחי תונוכמ רובע הלעפה תוכרעמ
 .הלעפהה תכרעמ ןיערג לש ותודיינ תלד
 -שומה המרה-תינבומ "תכרעמה איה 5%
 רשא תורפסב חווד הילע הנושארה תמל
 .תוניקת תחכוה הרבע

 -בטב 1-8 תומרה .1-8 :הדודב הנוכמ תומר
 םושמ ,הדידב הנוכמ תומר תוארקנ ו הל
 תונוכמה י"ע בטיה תונבומ ןהיתולועפש
 םשל ןטק יוניש תושרודו תויביטימירפה
 .תומדקתמ הלעפה תוכרעמל ןתמאתה
 תרמוח תא תוללוכ רתויב תוכומנה תומרה
 ,ינורטקלאה לגעמה הניה 1 המר .תכרעמה
 ןורכז יאת ,םירעש ,םירגוא םה םימצעה םש
 -רוהה תצובק תא הפיסומ 2 המר .המודכו
 -ושי רפסמב לפטל לגוסמה ,דבעמה לש תוא
 ךרעמו תינסחמ ומכ ,רתוי תוטשפומ תוי
 תשיפת תא הפיסומ 3 המר .ןורכז תובותכ
 -הו 6891!-ה תולועפ תאו (קזסט66זס) להונה
 (וחו6זזטקופ) תוקיספ הגיצמ 4 המר .ז6טזח

 דבעמהשכ םידחוימ םילהונ תפילשל ןונגנמו
 .הקיספה תוא תא לבקמ

 הדימב תומיאתמ תונושארה תומרה עברא
 איהש יפכ תיסיסבה הנובמל תרחא וא וז
 המ"תדימ תמייקש תורמל ,ןרציהמ תלבקתמ
 "גודל .הלעפהה תכרעמ םע היצקארטניא לש
 תורגש םלוא הרמוח י"ע תורצונ תוקיספ ,המ
 -עפהה תכרעממ קלח תווהמ הקיספב לופיט
 ה
 .תויסיטב תוינכת םיוו "המה םייביטימירפ םיבילהת הפיסומ 5 המר
 ליכמה םינותנ הנבמ ,ולש בצמה רוטקו אוה יביטימירפ ךילהת ןויצב שרדנה עדימה
 תקפסמ וז המר .דבעמב םירגואה יכרע תא
 לש ובל תמושת תא בסמה ינכת גתמ תלועפ
 תרימש י"ע והנשמל דחא ךילהתמ דבעמה
 רוטקו תניעטו ןושארה לש בצמה רוטקו
 הצירל סנכיש ךילהתה תא םינימז םיכילהת לש "הנכומ המישר"מ ,רחובה (60090006) םיע "וריא ןמזת הליכמ וז המר .ינשה לש בצמה
 "פסמ וז המר .יחכונה ךילהתה םייתסי רשאכ

 -צונמה ,םידחוימ םינתשמ ,םירופמס םג תק
 ןיתמהלו רוצעל דחא ךילהתל םורגל ידכ םיל
 תא םייסש רחאה ךילהתה תתואי רשא רע
 לקש אוה וז המר לש רחא ןייפוא .ותמישמ
 םייביטימירפ םיכילהת .הרמוחב המשייל
 -ילהתלו 7505-ב תכרעמ יכילהתל םייגולנא
 .[,ס605-ב םילקה םיכ
 ןוסחאה ינקתהל תושיגנב תלפטמ 6 המר
 תוינכתה .תיפיצפס הנוכמ לש םיינשמה
 שאר םוקימ ומכ תולועפל תויארחא וז המרב
 הנכות .םינותנ שוג תרבעהו טילקתה ןנוכ
 -ותנה תבותכ תא תעבוק רתוי ההובג המרב
 רותל תסנכנה השקב השיגמו טילקתה לע םינ
 זא ןיתממ השקבה ךילהת ;ןקתהל תוניתממה
 .הרבעהה םלשות רשא רע רופָמְסב
 -יבס ,יטרדנטס ילאוטריו ןורכז הניה 7 המר
 ול שיש הילשאה תא תנכתמל תנתונה המ

 .הלעפה תכרעמ לש ןוכיתה תיכרריה .1 הלבט
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 תא ליכהל קיפסמ לודג ישממ ןורכז בחרמ
 םא ףא ,םיחפסנה םינותנה לכ תאו ותינכת
 הנכות .הברהב ןטק ןימזה ישממה ןורכזה
 י"ע תורצונה תוקיספב תלפטמ וז המרב
 אצמנ וניא ןעוממ םינותנ שוגשכ ,הרמוחה
 שוגה תא תמקממ וז הנכות ;ישארה ןורכזב
 ורובע םוקמ תררחשמ ,ינשמה רגאמב רסחה
 אורקל 6 המרמ תשרודו ישארה רגאמב

 -צע לש תוימינפה תובותכב תלפטמ 8 המר
 תומרב םירדגומה ,הנכותה םוחתמ םימ
 קנ וז המרב .רתוי תוהובגה
 לועפ .יוניש םירבוע אל
 לע דבועה תנכתמל

 ךא םימצעה םיאר
 תרשפאמ הפקת ה

 רתוי תוהובג תורודצורפ
 םיישעמה םידצמהש הדבועה תא תמאל
 .םייוזחה םיגוסהמ םימצע םניה
 -עלב ,הלעפהה תכרעמ תלפטמ ,8 המר ךרד

 המרב ,ךא .הדידבה הנוכמה יבאשמב ,תיד
 ףיקהל הלעפהה תכרעמ הליחתמ האבה
 ומכ םייפקיה םינקתה ללוכה רתוי בחר םלוע
 םידומצה םירחא םיבשחמו תוספדמ ,םיפוסמ
 ,םינקתה ,םיצבק ,םיקיפא ,הז םלועב .תשרל
 ףותישל םינתינ ,םיכירדמו שמתשמ יכילהת
 .תונוכמה לכ ןיב

 -עמב םצע לבל .9-14 :תובר תונוכמל תומר
 תזורחמ ,ינוציחה םשה :תומש ינש תכר
 ,שמתשמל תמיוסמ תועמשמ ילעב םיוות
 י"ע לצונמה יראניב דוק ,ימינפה םשהו
 טלוש שמתשמה .םצעה רותיאל תכרעמה
 -צמאב ימינפהו ינוציחה תומשה ןיב יופימב
 הלעפהה תכרעמ .(4/ז6010זע) ךירדמ תוע
 םיימינפה תומשהמ יופימה תא תלהנמ
 םימצע עינהל הלוכיו םיילאקיזיפה תומוקמל
 תלוכי לע הלבגה אלל תונוכמ רפסממ
 ,הז ןורקע .ולא םימצעב שמתשהל שמתשמה
 (6614ע00 סוח6וחפ) תיהשומ הרישק ארקנה
 ישילשה רודהמ הלעפה תכרעמב בושח היה
 .םויה רתוי דוע בושח אוהו
 ,םיפתושמה םימצעה לכ תא ריתסהל ידב
 תויהל ינוציחהו ימינפה תומשה םיבייח
 .הנוכמ לכ לע חונעפ רבוע רבדהו םיילבולג
 תומשכ הינבל םינתינ םיידוחי םיינוציח תומש
 המרב רדגומה) ךירדמה תיכרריהב םילולסמ
 -וקמה תשרה לש תרושקתה תכרעמ םא .4
 תומרמ הנכות תלגוסמ ,הליעי (9 הזמר) תימ
 קחורמ םצעל תושיגנ גישהל רתוי תוהובג
 .ןטק םולשתב

 -ןיבה תרושקתב תורישי תקסוע 9 המר
 ריחי ןונגנמ תועצמאב תעצבתמה תיכילהת
 :ירטס-דח ץורע וניה רוניצ .רוניצ הנוכמה
 הצקמ אצויו דחא הצקמ ענה םינותנ םירזת
 דע תיהשומ םיטירפ תאירקל השקב .ינש
 לוכי רוניצ .לעופב ,רוניצב םיאצמנ םה רשא
 התואב םיעצבתמה םיכילהת ינש ןיב רבחל
 .הווש הרוצב תודרפנ תונוכמב וא הנוכמ
 -וכמה לכב תומרה תא רשקמה תורוניצ ףסוא
 -יחב ליעיה ,רודיש ןקתהכ שמשל לוכי תונ
 -וניצ .תשרב םוקמ לכב םיבאשמ רחא שופ
 -רעמל םג וקתעוה םהו !)חוא-ב םימשוימ תור
 .אוחטחו א[גא ומכ רתוי תושדחה תוכ
 חווטל ןוסהאל םיעצמא תקפסמ 10 המר
 6 המר דועב .םש ילעב םיצבק לש ךורא
 םילולסמ לש םיחנומב טילקת ןוסחאב תקסוע
 -מוחה לש תוילאקיזיפה תודיחיה - םירזגמו
 רתוי תוטשפומ תויושיב הנד 10 המר - הר
 תויהל לולע ץבוק ,ןכא .הנתשמ ךרוא תולעב
 ,םיפיצר אל םירזגמו םילולסמ הברהב רזופמ
 ותלוכת תבייח ,ץבוק ןכדעל וא ןוחבל ידכ
 ןורכזו ילאוטריוה ןורכזה ןיב תקתעומ תויהל
 ץבוק םא .תכרעמה לש ינשמה ןוסחאה
 וס המר תנכות תרצוי ,הנוש הנוכמב רמשנ
 ןכוש הב הנוכמה יבג לע 10 המרל רוניצ
 .ץבוקה
 טלפו טלק ינקתהל תושיגנ תקפסמ ו1 המר
 תוחולל ןכו םינייות ,תוספרמ ןוגכ ,םיינוציח
 םייק .םיפוסמ לש הגוצת יכסמלו םישקמ
 ןתינ בושו וללה םינקתהה לכל ינקת קשמימ
 ןקתהל תושיגנ גישהל ידכ רוניצה תא לצנל
 .תרחא הנוכמל חפוסמה
 יבילהת חופיסל םיעצמא תקפסמ 12 המר
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 םיצבקל ,תורוניצל תיפילח הרוצב שמתשמ
 לכ ךופהל אוה ןויערה .טלפ/טלק ינקתהל וא
 8086,) 117ו וס ,9 תומרב תידוסי הלועפ
 רבד ותוא האריתש ךכ (ישזוזשהו 01050, סקשח

 דרטומ תויהל ךירצ אל תינכתה רבחמ זאו
 וז היגטרטסא .ולא םימצע ןיב םילדבההמ
 לולכה עדימה ,ןושארה :םידעצ ינש תללוכ
 טושפ בשחנ ,םינקתהבו םיצבקב ,תורוניצב
 הביתכל וא האירקל תושקב ,תויביס לש םרזל
 -הת ןיבו םימירזתה ןיב םינותנ יעטק תוזיזמ
 -ותמ שמתשמ ךילהת ,תינש .שמתשמה ךיל
 םיטלפהו םיטלקה לכ תא שורדיש ךכ תנכ
 ןמזב סקסח תלועפ י"ע םירשוקמה ,םירעש ךרד
 םינקתהל וא םיצבקל ,תורוניצל הצירה
 .םייפיצפס
 - שמתשמה יכילהת תא תמשיימ 13 המר
 .תוינכת תועצבמה תוילאוטריו תונוכמ ולא
 -התהמ שמתשמה ךילהת תא לידבהל בושח
 עדימה לכ .5 המר לש יביטימירפה ךיל
 -הל לוכי יביטימירפ ךילהת תרדגהל שרדנה
 תלוכת תא ןסחאמה בצמ רוטקוב אטובמ תוי
 אל ללוכ שמתשמ ךילהת .דבעמב םירגואה
 ילאוטריו ןורכז םג אלא יביטימירפ ךילהת קר
 הדובעה בחרמ תאו תינכתה תא ליכמה
 םידצמכ םיקפוסמה םיטנמוגרא תמישר ,הלש
 םתיא םימצע תמישר ,ךילהתה תלחתה ןמזב
 -וא רחא ףסונ עדימו רשקתהל ךילהתה לובי
 -תשמ ךילהת .ךילהתה לעופ וב רשקהה תוד
 .יביטימירפ ךילהתמ רתוי הברה קזח שמ
 םיכירדמה תיכרריה תא תלהנמ 14 המר
 יפל הנכותהו הרמוחה ימצע תא םיגלטקמה
 ,םיצבק ,תורוניצ :תשרה ךרד םתושיגנ תרקב
 .םמצע םיכירדמהו שמתשמ יכילהת ,םינקתה
 הלבט איה ךירדמ לש תיזכרמה השיפתה
 -יכמה תובותכל םיינוציח תומש המיאתמה
 היכרריהה .םיימינפה םהיתומש תא תול
 רתי ןיב ליכהל לוכי ךירדמש םושמ הצוחנ
 .םיפופכה םיכירדמה תומש תא ויתוסינכ
 םילכומה םיכירדמה-תתש החיטבמ 14 המר
 .הזל הז םייבקע הנוכמ לכב
 -שקה םושירל קרו ךא תיארחא ךירדמה תמר
 תובותכהו םיינוציחה תומשה ןיב םיר
 תא תולהנמ תורחאה תומרה ;תוימינפה
 ךירדמ קרסנ רשאב ,ןאכמ .םמצע םימצעה
 ,"\םפטז" תזורחמה תא רתאל ידכ םינקתה
 בייח ןויפיאה .רזייל תספדמ לש ןויפיא רזחומ

 תלפטמה ,11 המרב תינכתל רבעומ תויה
 .תספדמ התואל תישעמה תרודשתב

 םושמ ךכ תארקנ איה ,תפטעמה איה 15 המר
 ןיבל שמתשמה ןיב הדירפמה המרה איהש
 -תשמ תפטעמה .הלעפהה תכרעמ יקלח רתי
 -עמ הכרד רשא תיליע תודוקפ תפשב תשמ
 הבלשב .תכרעמל תודוקפ שמתשמה ריב
 השקהה תודוקפל הביגמה "ןיזאמ" תינכת
 ההזמו טלק תרוש לכ תחתנמ איה ,ףוסמב
 תפלושו תרצוי ,תינכתה ידצמו תומש תא
 תרבחמו תינכת לכ רובע שמתשמ ךילהת
 םיצבק ,תורוניצל ,שרדנש תמיא לכ ,התוא
 .םינקתהו

 תומרה הנבמ .הנבמל עגונב תויללכ תורעה
 םיילנויצקנופ םיטרפמ לש היבכרריה וניה
 תוירלודומ לש ההובג המר תופכל תננכותמה
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 ךילהתה רמוש ,וז המגודב .םימצע צוומ המרה .והשלכ ןוופיאב יונוש שרוד ראתמ גת ךרד ,םצעה תמר י"ע תטלשנה שמ בכרומ םימצע גוציל רגאמה הנבמ .1 רווצ
 .ונשמה ןורכזב ינשו ילאוטרווה

 תימוקמ הפמ ךרד ,ןויפיאב הלוחתמה תרשר
 וניא םצעה לש ומוקימ וונוש .ומצע םצעה דעו

 תרצוי איהש תמוא לכ םיימוקמ סקדניא רפסמ תר
 וואי. ב ןורכזב חלפב אצמנ דחא םצע /7 גוסמ םונוופיא ינש

 ₪ ךרד הלעמל הרזחו ,תרגשמה הנוכמב

 .תחא תבוחנ .תחא הבוחנ
 .ינ .חחא תבותכ .חחא תבוחב
 .. ו1והכ .תחחא תבוחכ .חחא תבוחב
 .החא תבוחב .חחא תבוחנ .חחא תבוחנ
 .תחא תבוחכ .החא הבותכ .תחא תבותכ
 .תחא תבוחכ .תחא תבותנ .תחא תבותנכ
 .תחא תבוחנ .תחא תבוחנ
 .תחא תבוחכ .חחא חבוחנ
 .תחא תבוחכ .תחא תבוחנ
 .תחא תבוחכ .תחא תבוחנ
 .תחא תבוחכ .חחא תבותנכ
 .תחא תבוחנ .חחא חבותנ
 .תחא תבוחנ .תחא תבוחנ
 .תחא תבוחכ .תחא חבוחנ
 .תחא תבוחנ .תחא תבוחנ
 .תחא תבוחנ .תחחא תבותכ
 .תחא תבותכ .תחא תבותכ
 .תחא תבותכ .תחא תבותנ
 .תחא תבוחנ .חחא תבותנ
 .תחא חבוחנ .תחחא תבותנ
 .תחא תבותכ .תחא תבותנ

 ..,ונ .תחא תבותכ .חחא תבוחכ 3.
 .תחא תבוחכ .תחא תבוחכ .תחא תבוחכ .חחא תבותנ
 .תחא תבוחכ .תחא תבותכ .תחא תבותכ .תחא תבותנ
 .תחא תבותכ .תחא תבותכ .תחא תבוחכ .תחא תבותנ

 תונפל תחא תבותכ יל התיה קר וליא .תואסכה ןיב יתלפנ בוש :ךמצעל תרמא םימעפ המכ
 ילכ ,ינוגראב תוצוחנה םימושיה תונכות ,תיסיסבה הנכותה ,הרמוחה יאשונ לכב הילא
 םיאשונכ ינכדעה ץועיה ,םיימושיה םילכלו תונכותל ,הרמוחל תפטושה הקוזחתה ,חותיפה
 ,ינוגראב תונושה תומרל הכרדהה ,בשחמל םיכיישה םיינוגראה
 םירבדה רתי לכו ,ןוכימה ירזבא ,תיעוצקמה תורפסה ,הנקתהה
 תכרעמ יביכרמ לש הליעיה תבלושמה הלועפל םיבושח הכש
 " ...ילש םינותנה דוביע
 מ עב וינבו ךווטיח .א .י .תחא תבותכב לכה אצמת ונלצא
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 טוקנל םיבייח הלעפה תוכרעמ לש םיננכתמה
 דעמב המר לכש אדוול ידכ םיריבס םידעצ
 הז דעי .הטרפמב תדמוע הלעפהה תכר
 ,תונימאה תא םג ומכ תוליעיה תא תרשמ
 דוקמ הטמשהל תנתינ תורגש תקידבש םושמ
 םאדול השקש םיאנתל טרפ ,תכרעמה
 .תולקב ,שארמ

 -וציחה תומשה .8 המר :םירזובמ םינויפיא
 תוזורחמ םניה םיפתושמה םימצעה לש םיינ
 תועמשמ תולעב יתורירש ךרואב םיוות
 תוזורחמב לפטל השקו תויה .םישמתשמל
 הלעפהה תכרעמ תקפסמ ,תוליעיב ולא
 םתואל תושיגנה תשחה םשל םיימינפ תומש
 הניה 8 המר לש היתורטממ תחא .םימצע
 לש חונעיפו הגצה לש תיטרדנטס ךרד קפסל
 .םימצעה רובע םיימינפ תומש
 ןניאש תולועפ םשייל ךילהתמ עונמל ידכ
 -וסמ ,עודי ימינפ םש לעב םצע לע תופיקת
 דוקו גוס דוק דימצהל הלעפהה תכרעמ תלג
 דיגנ ,גוס) םידוקה ףוריצ .ימינפ םשל תושיגנ
 .(04080ווע) "ןויפיא" ארקנ (ימינפ םש ,תוש
 .ןלא םינויפיא יונישמ םיעונמ םיכילהתה לכ
 רמוש ךילהתהש םושמ תאז החינמ תכרעמה
 .שמתשהל השרומ אוה וב םצע לכל ןויפיא
 ץייפאמה תרקבל ,ןכל ,םיארחא םיכילהת
 .םירמוש םהש ימינפה
 םינויפיאה לע ןגהל רתויב הטושפה ךרדה
 תדחוימ תיביס ליחשהל הניה םייוניש ינפמ
 רשפאלו ,ןתוא תוליכמה ןורכזה תולימב
 ייסזסב6 - איהו עצבתהל דבלב תחא הלועפל
 .וז תיביס ביצת רשא .6גק30ו|וזץ"

 -עמל תיושכע המגוד הניה 18%[ 5עפוטחו 8
 לידבהל ידכ םיגתב תשמתשמה הליעי תכר
 .ןורכזב םימצעה רתי ןיבל ןויפיאה ןיב
 הליעי הטישכ הנושארל ועצוה םינויפיאה
 םימצע תיצטנירואב הלעפה תכרעמ םושיל
 -יעי תביס התואמ רקיעב שמשל וכישמהו
 .תול
 -סובמ םינויפיאה לש םימייקה םימשייה לכ
 יזכרמה םשה יופימל יזכרמ ןונגנמ לע םיס
 תורישי תובחרה םיווהמ ולא םייופימ .םצעל
 -עצל .ילאוטריוה ןורכזה ןועימ תומיכס לש
 יופימ תמיבסב שמתשהל תורשפא ןיא ,ונר
 ששח םושמ תרזובמ תכרעמב תיזכרמ
 ,ךכמ האצותכ .תכרעמה יביכרב הלקתל
 ךכ תרזובמ תויהל יופימל תוירחאה תבייח
 -קל תורשפא ןתנית 9-14 תומרב להונ לכלש
 םידצמה ינויפיא לש תודשה תא תימוקמ אור
 .םיפקתה

 -פיאה רובע יופימה תמיכסו ןוסחאה הנבמ
 ןויפיאב םשה הרש .1 רויצב םיראותמ םינוי
 הנוכמל סחיתמה ,א1 דוקמ בכרומ ד גוסמ
 רפסמ .1 סקדניאמו ,ןויפיאה רצונ הב רשא
 ולא) םינויפיא רפסמש םושמ ץוחנ הנוכמה
 (םיחותפ םינקתהו םיצבק ,תורוניצ םיראתמה
 הקיפנהש הנוכמה יבג לע קר לוצינל םינתינ
 גוסמ תולועפ ולא ראתמ השיגה דוק .םתוא
 לצונמ 1 סקדניאה רפסמ .םצעל םשייל ןתינ ד
 א[ הנוכמב ד ימצעל תיארחאה המרה י"ע
 שוגה .ןותנה םצעה לש ראתמ גת ןעמל ידכ
 ,םצעה תודוא יתרקב עדימ רמוש ראתמה
 -חאה ןוכדעה דעומ ןכו ותקפנה ךיראתו ןמז
 לש ויראותו ולדוג ינותנל ףסונ תאז .ןור

 ו"משת ןסינ 6 לירפא "בשוח השעמ"

 -וקמ תא ןייצמ ,ראתמה גתה םוקימ .םצעה

 הנוכממ ראתמה גתה תענה - םצעה לש ומ

 .םצעה תא המאתהב העינמ הינשל תחא

 הייח 9-15 תומרב תולועפ םימשיימה םילהונ

 םימיוסמ םיטרדנטסל םמצע םיאתהל םיב

 .םינויפיאב ןיקתה שומישה תא וחיטבי רשא

 ושמשיש םידוקה לע םכסה אוה םהמ דחא

 .2 הלבטב םיבוקנ םהמ 8 ,םימצעה יגוס תא

 -יא ןייצל ידכ 1-30 ןומיסב םישמתשמ ונא

 םיקסוע םינקתה רתי 816-080 המגודל , ןויפ

 -צע רבעל םיעיבצמה םינויפיא לש םתריציב

 תויפיצפס תולועפ לש ןמושיו םישדח םימ

 איה ([>8) [ המרש חיננ .ולא םימצעב

 הליכמ וז המר ,7 גוסמ םימצע לש תלהנמה

 וא דחאו ,1 גוסמ םישדח םימצע רצויה להונ

 לע תונותנ תויצקנופ לש ןמושיל םילהונ רתוי

 תבייח 685/5-ה תלועפ .1 גוסמ םימצע
 :וז תנובתמב האירקב שמתשהל
 ד - 67: = 08515 - 7 (יתלחתה ךרע)
 םישרדנה םידעצה לכ תא עצבמ הז להונ
 אוה :1 גוסמ שדח םצע לש ונוסחא תרטמל
 דאמו םצעה רובע ינשמה ןורכזב םוקמ גישמ
 תא ביצמ ,ןותנה יתלחתהה ךרעה תא וב ןסח
 ,לצונמ אל סקדניא שפחמ ,ראתמה גתה
 רצויו תימוקמה הפמב הסינכ ורובע ביצמ
 .('1-69ק"-כ ןיוצמה) 7 גוסמ ןויפיא ףוסבל
 8 המר .תיטירק הלועפ הניה ןויפיא תריצי
 :וז הרטמ רובע תדחוימ הלועפ תמשיימ
 אוה [ םש ,ד - ₪7: = 00475 - 6()

 .1. המר י"ע הרחבנש המרה סקדניא רפסמ
 = 45-ד תלועפ ךותב ךכב םישמתשמשכ
 ןויפיא 68547-632 הנוב ,א[ הנוכמ לע
 1-ל ןויפיאה תיביס ךרע תא עבוק ,(ד ג .א1.1)
 תא ריזחמו התוא הליכמה ןורבזה תלימב
 .דבעמב רגואמ עיגמ א! רובע דוקה .האצותה

 תושיגנה תא ןייצמה הז וניה 4 רובע דוקה
 רוטקוב הדשמ אב 1 רובע דוקה .תיברימה
 תא םג ליכמה דבעמ רגוא ,(25\א) בצמה
 םירדהמה .ףטושה להונה לש תינכתה הנומ
 קר 99א=1 רצוויתש ךכ עבקיהל םיבייח

 .(8 המר) ןויפיאה תולועפ טרפמ .3 הלבט

0 

 וו חס (ץק0-חוהזא וח 16 סטזזסח[ 5 5
 תסח-חטו, 076816 8 חפוא 63080וו1ע יאוזח
 רע ק6 60 561 וס 11 וג 0006

 חוגאוטחה , גתה 6 010 6
 חוגסחוה6 (06ח10100ז , 300 106% |

 וע 1ח6 630! 18 04||ז 5 ץוז-
 1ש4| 8007655 . סז 51 6
 8 סווסווהף טז 6
 טס: 106 6330 05 דווח ו
 עפ וו 0 115 860855 1. וזו

 נווט 01 1 1008 8 6 וז 6 וגסתוה6 1100 6 100ח- 0600165 6. 0-06 סז 006
01 001 86 0105 

 1 ] סע 6 סוטזחפ 8 000 01 16 ףואסח 6303סו\וזץ
 טווצופ6 האס 1 חגפא גה 6 5 וזה 6 5 וו 0

100 

 לכ רובע 25% =קירדו 086 476-ד להונ רובע

 אוה םא לשכנ 78-047\/6₪ .םילהונה רתי
 .05\/=קיר-שכ עצובמ

 ןותנ םצעל תולועפה לש ןמושיל םילהונה

 :האבה תנוכתמב םיבתכנ

 ג קסז צץ - 07 (1-63ק ,םירטמרפ)

 םיבייח 0?(םירטמרפ)-ש התועמשמ רשא

 ,7-680 י"ע ןיוצמה םצעל םימשוימ תויהל

 -עמה ןושארה דצמהש תמאל לוכי רירהמה
 ך גוסמ אוה 771.צ-07-ל האירק לכב יש
 תארקנה ,8 המרמ הלועפב שומיש י"ע

 וניה הז דצמ ןכאש תקדובה ,/ 411

 -פאמ ולש תושיגנה דוק רשאו 7 גוסמ ןויפיא
 םג לוכי צ 4112476 .0ש תלועפ עוציב רש
 לש םתוחכונ תא תמאל ידכ לצונמ תויהל
 .םידצמה רתי ןיב םירחא םינויפיא
 לש תושיגנה תויוכז תא תיחפהל לובי להונ
 םושי י"ע רחא להונל וריבעמ אוהשכ ןויפיא

 .אדדשאטא4ד8 תארקנה 8 המרמ הלועפ
 תומשוימה תולועפה תא תמכסמ 3 הלבט)
 .(8 המרב

 תוביתה ישארו םיגוסה ינומיס .2 הלבט
 .םינויפיאה לש

 ךצס<
 | ם/ם| אהא תו דוס

 14 - סו וז

 13 - 056ז ק[00655 טק

 11! 8 יב
 006ח 06/06 07

10 ₪6 6 
06 06 

 9 קו00 ]06
 06 8 0 ו6

 סח 0 6

 ך 080 := 0515 00 (|)

 גו וסגדס (ם, ח, 11, 1) .... 8ח))

 0 := דד 0 הד( 56)

 תקפסמ תרושקתה תמר .9 המר :תרושקת
 עדימ תענה םשל ,רוניצה ,דיחי ןונגנמ
 -וכמ לע האירקה ךילהתל הביתכה ךילהתמ
 -ויב הבושחה הנוכתה .תונוש וא תומוד תונ
 תוהשהלו רוצעל ותלוכי איה רוניצה לש רת
 קיפסמ סינכה בתוכה רשא דע ארוק לכ
 9 המר .השקבה תא אלמל ידכ רוניצב םינותנ
 עינהל תלוכיה תא תוהובגה תומרל תקפסמ
 .תשרה יתמצ ןיב םימצע
 תרושקתה תמר י"ע גצומה ינוציחה קשמימה
 .4 הלבטב תועיפומה תודוקפהמ בכרומ
 התואב םישחרתמ תרושקת יכילהת ינששכ
 םהיניבש רוניצה תא ןסחאל ןתינ ,הנוכמ
 -הו ₪54. 8?0-01-ה תולועפו ףתושמ ןורכזב
 ומכ ךרד התואב תומשוימ \/ודימ-קזקמ
 לש םירותב ₪50601/8-הו 88א-ה תולועפ
 .םירסמ
 תונוכמ פ"ע םיעצבתמ םיכילהתה ינששכ
 תא םשייל תרושקתה תמר תבייח ,תודרפנ
 עדימ עינהל ידכ םישרדנה תשרה ילוקוטורפ
 .(2 רויצ) תונוכמה ןיב הנימא הרוצב

 .(9 המר) תרושקתה תמר קשמימ טרפמ .4 הלבט |

 זז

 0168105 3 חסוש 8חק1ץ קוקס 3ח0 6(טזח5 8
 ס8קהסוווזע זסז וו. (ןז 18 63 5 3 טז
 קז00655, 1[ 68ח 51076 115 03080 ןח 8
 םוזפסוסזץ 6חוזצ 3ח0 ח4א6 16 קו

 ההווּבסו6 !תזסטףחסטז 106 5/510חר.)

 ם651ז0ץ5 1ח6 ףוטפה קוק6 (טח0005 8
 018816-ק106 91[006ו0ח) .

 0ק6ה5 18 קוק6 חגח60 סע 1ח8 8
 08080! פע |!0631וחָט 5107306 306 581-
 חח טק 3 06501 ק(סז סוס. !חוווגווע , 86
 םוס6 15 6חוקוְע . |[ זוא =ואזוו6 (זא 030 8
 7880 סז \צזוו6) 1ח6 0ק6ח-קוק6.63080ווזץ
 ח85 115 \צזוז6 ק6זו\55וסח 561 ב00 68 6
 560 סחוץ פע 108 קז00655 31 106 וחש(
 600 01 1ח6 םוק6. |[ וא =7680 , 186 000ח-
 סוס 6308011 ח45 וו5 7686 ק6זזח\פ5וסח
 501 800 03ח 06 0580 סח|ץ 0 16 5
 31 1ח8 סט[קטז 6ח0 01 1ח6 קוק. 0065 1
 ז0וטזח טחזוו םסזח ז63067 גח0 וצזו!סז גס
 ז80085160 00חה60וו0ח8. (5|80 וו 6
 םוס6 15 81ז640ץ סקסה זסז יאזוווהַה חסה
 זו =א[|!8 0[ 10[ [680והַבה \אתסה
 זא =[880.) |[ םס!ה 56ה001 300 7000וטז
 376 סח 1ח6 5806 80חוח8, 106 000ח-

 םומ6 065010[ טוססא ואו)| 006
 5ת8780 חושח0 זץ 08 ₪6 0560 0 6
 םוק6; 010870156 8 ח6107א 0ז01000)

 חוט[ 06 0.

 דח656 תגטפ [08 5406 61/6015 85 8
 הפ , \אאאודש , גח0 0055 8
 (065071986 18187 וח [ח6 5601ו0ח סח

 08[51חו |/0) .

06 !3 10 655806 8 8708008515 
 תוגחהַה6ז5 וה 106 ח61ואסזא 131 68
 סט]6015 01 18 5806 1ץ06 35 16 689ווח0
 וס68| ץכ6 חגה. טז חס
 קוקס 0803011 !סז 168000 5.

 רתוי הברה םיטושפ ולא םילוקוטורפ
 חווט תכורא תרושקתל םילוקוטורפהמ
 ,בותינו תופיפצ תרקבב ךרוצ זיאש םושמ
 הזמ גרוחה רדסב עיגהל תולוכי אל תונמה
 יגוס לש רתוי ןטק רפסמ קר ןכתי ,עבקנש
 .תוחפ תוחיכש תואיגשהו ,תואיגש
 -הל תוכפוה ו/אודמ-הו אמא כ-ה תולועפ
 -וקח ךילהתה םג םא אלא ,תויעמשמ"וד תוי
 .רוניצל םירבוחמ בתוכה ךילהתה םגו אר
 דע עדימ סינכהלמ בתוכ בכעל ךירצ םאה
 םא הרוק המ ?והצק תא ארוקה חתפי רשא
 תולאש ?רוביחה תא רבוש בתוכה וא ארוקה
 .רושיקה לוקוטורפ-ב תונודינ ולא ןוגכ
 השיגפ ארקנה ,טושפ רושיק לוקוטורפל
 :תואבה תונוכתה ,הריגסבו החיתפב

 ,האירק - ךרוצל - החיתפה תושקב *
 תולגוסמ ,הביתכ - ךרוצל - החיתפהו
 ןתרזחה םלוא ,םינוש םינמזב ארקיהל
 .תינמז-וב עצבתת
 -וקה י"ע תעצובמה ,61.058-ה תלועפ <
 ;רוניצה לש ויתוצק יתש תא תרגוס ,אר

| 0 08 

 קוס6 ב0 := 08515 ק|קם ()

 שד 0צ | קוק6 (קוק6 )630 

 | טק .סוק6 030 := 07% קוקס (םוק6 68, זא)

 60 קוקס
 \שחודם קוקס
 01056 קוק

 | 0 .קוק6 680 := 88040057 (זחופ0ָ)

 תבכועמ ,בתוכה י"ע תעצובמ איהשכ
 תא ארוקה ןקורמ רשא דע וז הלועפ
 .רוניצה

 רסמב וא ץבוקב ןוטחאל ןתינ רוניצ ןויפיא
 רוניצ ךרד תרחא הנוכמל וריבעהל ןתינו
 ןתינ רוניצ ןויפיא .רודיש י"ע וא םייק חותפ
 םצעל רוניצה תכיפה ךות ךירדמב ןוסחאל םג
 המודב עצבתמ רבדה ,הזכ הרקמב .ילאבולג
 .\נחוא"פ תכרעמב ₪150 ץבוקל
 רודיש תלועפ םג הליכמ תרושקתה תמר
 עדימ שורדל 12-ו 11 ,1ס תומרל תרשפאמה
 -גודל .תורחאה תונוכמב ןהיתותימעמ יופימ
 הניא תחא הנוכמב ץבוקה תמר םא ,המ
 י"ע ארקנש ץבוקה תא תימוקמ חותפל הלוכי
 ןויפיאה תא רדשל תלגוסמ איה ,ןותנ ןויפיא
 -מה ;תורחאה תונוכמה לש םיצבקה תומרל
 הביגמ ץבוקה תא השעמל תרמושה הנוב
 םילשהל רדשמל רשפאל ידכ עדימ קיפסמב
 .היולתו תדמועה 075א-ה תלועפ תא

 ןמזל רגאמ תמשיימ 1 המר .10 המר :םיצבק
 תולעב-םש םע תוזורחמ ,םיצבק רובע ךורא
 - תויביס לש יתורירש ךרואב ךא ,עודי רפסמ
 .תשרב תונוכמה לכמ תושיגנ לאיצנטופ ילעב
 .ץבוקה תולועפ תא תמכסמ 5 הלבט
 ךילהתה בייח ,ץבוק םע רשק םיקהל ידכ
 ,סקמא-:11₪ הלועפל ץבוק-ןויפיא גיצהל
 -קתו ינשמה ןורכזב ץבוקה תא שפחת רשא
 ץבוקה ןיב תורודשתה רובע םיצצוח הצ
 -ועפ י"ע תושרדנ ןמצע תורודשתה .ארוקהו
 לכ .ו/ ודי. ם-הו 53 0-711,8-ה תול
 ץבוקהמ עדימ חלפ הקיתעמ 8542 תלועפ
 תמרקמו ארוקה לש ילאוטריוה ןורכזה לא
 תלועפ לכ .חלפה ךרואב האירקה ןווחמ תא
 -אוטריוה ןורכזה ךותמ חלפ תפרצמ ואם
 .ץבוקה הצק לא ארוקה לש יל

 ץבוקה תמר תבייח ,תונוכמ-תבורמ תכרעמב
 -התשכ .םיימוקמ-אלה םיצבקה תיעבב לפטל
 ץבוק חותפל שרוד תחא הנוכמ לע ךיל
 יתש תומייק ,תרחא הנוכמב ןסחואמה
 :תויורשפא

 תורוניצ גוז תחתופ :קוחרמ החיתפ <
 -קב :ץבוקה לש תיבה תנוכמב 10 המרל
 ךרד תורסמנ וא ת1דמ-הו 35 07ה תוש
 תואצותה ;קחורמ עוציב םשל רוניצה
 המגוד .ךופהה רוניצב הרזח תורבעומ
 ,ילקרב לש (טחספת6ו תכרעמ איה ךכל
 -וכממ ץבוקה תא העינמ :םיצבק תדידנ <
 דיתע הב הנוכמה רבעל תיחכונה ותנ
 לכ תוכפוה ךכ-רחא ;חתפיהל ץבוקה
 .תוימוקמל ו א1דמ-הו ₪ 07ה תולועפ
 קטזט6 ץבוקה תכרעמ איה ךכל המגוד
 .5וסזא

 ,ץבוק רובע חותפ רושיק ראתמה גתה
 ןייצמ ,םיצבק תחיתפ -- ןויפיא י"ע ןעוממה
 עצבל ןתינ וא אודו ₪5 תולועפ וזיא
 היצקארטניאב ךרוצ שיש וא תימוקמ הרוצב
 הרקמב .תרחא הנוכמב ינשמ ךילהת םע
 םיצבקה תחיתפ - ןויפיא ץבושמ ,ןורחאה
 .'ץבוק חתפ' תדוקפ י"ע ראתמה גתב

 םירצונה םינויפיאה יגוס תא ראתמ 3 רויצ
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 םיאצמנ רונוצ י"ע םירבוחמה םיכילהת ינששכ שומישב תויהל בייח תשר לוקוטורפ .2 רווצ
 .רודושל ןיתממה קיפאל םיחלפ תוצקמ רגשמה לש \\א18-ה תושקב .תונוש תונוכמב
 תא םקממו םירזתל הרזח תורמתומה ,תונמ תרדוסכ םירזתה תא רדשמ רגשמה ךילהת
 תשקובמה םינותנה תומכ רשא דע הניתממ טלוקה לש 852 תשקב לכ .הטילקה ץצוח
 .ותוא הריזחמ ךכ-רחא קרו ץצוחב תאצמנ

 .(10 המר) םיצבקה תמר קשמימ טרפמ .5 הלבט

 סח 0 בנגב

 16 090 := 051 |[ () 0783185 3 חו 6חרקוצ 1וו6 3ח0 זס(טזחפ 8
 6303םוווזצ וסז 11. (1ז 1ח6 0||64ז 5 8 פס
 ז06655, וז 6בח 51076 [חו5 03ק3פווע וח 8
 םוז6010זץ 6הזזעצ 3ח0 4%6 [ח8 6
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 ם651ז0צ5 1ח6 ףוטפח [ו!8 (טח0065 8
 078816-8 31[006ו0ח) .

 065 [ח6 6!!1 חגח60 סע זחפ 8
 03ק8םו|וזע םע 0631!31והַח 5107306 [0ז םט1-
 1675 300 5611וחַח טס 3 0850710101 106%.
 חש צפוט6 0[ א (ז6360 , אזו[ , סז םס1ח) 5
 קטו וח 1ח6 366655 1810 01 1ח6 0ק6ח-[ וש
 68080וווזע . דחפ 680 קסוחזסז 15 56% 0
 20ז0 8ח0 [ח6 ואזוו6 קסוחזסז [0 [ח6 וו5'6
 ו6חַחוח . ( תבו1פ ו[ חס 1וו6 5 31630ץ 006ח .)

 הגס וו דחפפ6 חג 1ח6 536 6116065 35 ₪8
 \צמודז ו תפס  \וחודם, 300 01055 סק6ז3\וסחפ
 ב (085071066 |6(3ז וח 106 5661ו0ח סח

(0/| 5/6 

 65615 [880 קסוח(הז 0 280.

 9615 116 !6ח61ח 3ח0 יאזו!6 ססוח!פז 0
8 56000081 8|84585] ;7070 

 םוססאפ 00000160 סע 1ח8 118.

 651 0 |[ ₪ (1וו6 .00)

 טק. .6 .030 := 005% 115 (וו6 630, חא)

 הפ\צווצס (סס..1וו6.-080)

 םחה 56 (סס. 6. .030)
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 תכירע לש ינייפוא עטק ךלהמב םילצונמו

 .םיצבק
 -יסבה םיצבקה תכרעמב דחא בושח רופיש

 י"ע ,םיבר םיבתוכו םיארוקל קפסל איה תיס

 -הו 8807ה תולועפב המיאתמ הינב

 לש היצוינורכניסה תיעבל ןורתפ ,ו/אוךמ

 אוה רחא רופיש ."םיבתוכהו םיארוקה"

 ידכ תואסריג תרקב תכרעמב שמתשהל

 לש תונושה תורודהמה תא תיטמוטוא רמשל

 ךב-רחא הלוכי םיצבקה תכרעמ ;ץבוקה

 לכ רתוי תונשיה תורודהמל תושיגנ רשפאל

 .שרדנש תמיא

 תמשיימ םינקתהה תמר .11 המר :םינקתה
 /טלק ינקתה לש בחר ןווגמל ףתושמ קשמימ

 תוחול ,םיפוסמ יגצמ םהיניב ,םיינוציח טלפ
 םיארוקו ןועש ,םינייוות ,תוספדמ ,םישקמ
 -דבהה תא ריתסהל הסנמ קשמימה .םייטפוא
 טלקה ינקתה תגצה י"ע םינקתהה ןיב םיל
 טלפה ינקתה תאו םינותנ יקיפא לש תורוקמב
 ריתסהל תורשפא ןיאש רורב .תוראבב -
 ןֶמְסה םוקימל תודוקפ - םילדבהה תא לילכ
 םינותנה קיפאב תונכושמ תויהל תובייח
 ןתינ םלוא - לשמל ,יפרגה גצמל חלשנש
 .תודיחא לש העיתפמ הגרדל עיגהל
 ןקתה-עינמ תינבת תסחיתמ ןקתה לכל
 דימה תודוקפ תא תמגרתמה (66%ו66 0זוצטז)

 תומכ .ןקתהה לש ולועפת תוארוהל קשמ
 ידבכ שרדיהל הלולע ץמאמ לש תיתועמשמ
 רמצומשכ .ןוסחו ןימא ןקתה"עינמ תונבל
 ותבותכ תנסחואמ ,תכרעמל שדח ןקתה
 תשגל ןתינ וילא ,דחוימ ץבוקב תילאקיזיפה
 .ןקתהה-יעינממ
 -תהה רובע קשמימה תא תמכסמ 6 הלבט
 .םיינוציחה םינק

 בושח ןורקיע .ו2 המר :טלפ/טלק םירזת
 -ותמ תיתטופיהה הלעפהה תכרעמב ץמואש
 -רב .טלפ/טלק-ה ינקתה תואמצעב ןאכ רא
 תוידוסיה תולועפה תורדגומ ,117ו 10 ,9 תומ
 (ש/ 11 שרו ₪50, 61058, 0ק8א ,רמולכ)
 תורמל .םינקתהו םיצבק ,תורוניצ רובע
 תשרוד טילקת ךותל םינותנ שוג תביתכש
 תשרדנה וזמ ידמל הנוש םיעוריא תרדיס
 וא רזייל תספדמל םינותנ םתוא תא קפסל
 תינכתה רבחמ ןיא ,תרחא תינכת לש טלקל
 יטפשמ לכ .ולא םילדבהב דורט תויהל ךירצ
 םיסחיתמ תינכתב \א118-הו ₪50-ה
 -בקל רימצהל ןתינ םתוא טלפ/טלק ירעשל
 -תהשכ ,םייפיצפס םינקתה וא תורוניצ ,םיצ
 .תעצובמ תינכ
 ,תיהשומ הרישק לע תססובמה ,וז היגטרטסא
 תושימג תא תרכינ הרוצב לידגהל תלגוסמ
 "נזטק" תינכת ומכ) הירפס תינכת .תינכתה
 טלק לבקל תלגוסמ (טחוא"ב תוינבת רותיאל
 תא רדשלו ףוסממ תורישי וא ץבוקהמ
 ,תיהשומ הרישק אלל .תספדמל התקופת
 לכב לפטתש ךב תינכת לכ בותכל ךרוצ היה
 .םידעיו תורוקמ לש םיירשפאה םיפוריצה
 תא שמשל ךירצ םינותנ לש ףתושמ לדומ
 תורשפאה .םינקתההו םיצבקה ,תורוניצה
 וב רשא םירזתה לדומ הניה רתויב הטושפה
 םירזת תרימשל ךוות םיווהמ ולא םימצע
 גוז םיאתמ ולא םימצעמ דחא לכל .תויביטה

 םורתי המכ בשחל ידכ בועחמב ךרוצ ןיא
 .ךירצומ םודיקל "בטוח השעמ"

 :טושפ ךלש בושיחה
 - א"ליא י''ע רואל אצויה - "בשוח השעמ"
 .בושחימ יאשונב יעוצקמ תע בתכ אוה

 םיינכדע םירקחמו םיחותינ ,םירמאמ וב אצמת

 .םלועבו ץראב שחרתמה לע

 .וב םיארוק םיבשחמ םיבשוחש ימ לכ

 תמסרפתמה העדומ לכ יכ וילאמ ןבומ
 ילבקמל רשיה העיגמ "'בשוח השעמ''ב
 להק קוידב םה הלא ירהו .ףנעב תוטלחהה
 .ןוכנ ךלש בושיחה .ךלש הרטמה
 "בשוח השעמ"ב ךתעדומ םוסרפ תואצות
 .וחיכוי
 ךלש םוסרפה תויורשפא לע עדימ תלבקל
 ןהכ רימא םוסרפ :לא הנפ ''בשוח השעמ''ב
 ביבאזלת 03-253192 'לט

 ייבשוח השעמ"
 .םוסרפ בטוח התא םא ןוכנה השעמה



 תא הנומ ז ;הביתכל ש"ו האירקל + ,םינווחמ
 תא הנומ *-ו הכ דע וארקנש תויביסה רפסמ
 תשקב לכ .הכ דע ובתכנש תויביסה רפסמ
 ז תא תמדקמו : הדמעב הליחתמ 55
 -ובמ המוד ןפואב .וארקנש תויביסה רפסמב
 .\/ ₪175 תושקב יבגל רבדה עצ

 8545 תושקב י"ע םיענומה םינותנה ישוג
 תנייצמ 568 (א, ח) ;םיחלפ םיארקנ 115 וא
 תוליחתמה תויביס לש הפיצרה הרדיסה תא
 -ודמה חונעיפה .ןותנ םינותנ קיפאב א הדמעב
 רולת (ו/תודמ וא) 8540 תשקב לש קי
 .ןקתה וא ץבוק ,רוניצ :חלפה לש ורוקמב
 -יציב קר םשייל ןתינ ₪642 תשקב ,המגודל
 בתוכהש דע ןיתמהל בייח ארוקהו רוניצ תא
 .השקבה תא אלמל ידכ םינותנ קיפסמ קפיט
 וניא ,רזייל תספדמ ןוגכ ,דבלב-טלפ ןקתה
 חול ןוגכ ,דבלב-טלק ןקתהו ,ארקיהל לוכי
 .בתכיהל לוכי וניא ,ףוטמ לש םידילק
 תלועפ הריזחמ 12 המר לש 075א-ה תלועפ
 - 1 רובע ןותנ 1-6307ל המיאתמה סק - 1 90
 תגציימ 0ק-1-0807ה .ןקתה וא ץבוק ,רוניצ

 םינותנה תא ריבעהל ןתינ וכרד ,ליעפ רושיק
 שקובמה חלפה .םצעה לא/מ הליעי הרוצב
 רושיק ךרואל ענ ואה-ו ₪5 כ תולועפב
 .הז רושיק תרבוש 61.05 תלועפ .הז
 בלוש רבכ םירזתה לדומש הדבועל תודוה
 ביחחמ ,ןקתה תומרו םיצבק ,תורוניצב
 תטיש לש החותיפ תא קר שדחה ןונגנמה
 המרב התליבקמל 12 המרב הלועפמ גותימ
 ,המגודל .רעשל רשוקמ םצעה גוס הב
 :עיבמ 075א (ך-69ק., חא)

 כ

 קוק6: ד חא

 קםא - קזקם (ד-680, זא)
 חו: אד אא

 סקםא עז (17-080. תא) ;
 66: תשדונאא

 ס0ץםא - מש (ד-680, תא) ;

 1.5: זז;

 םאפ 65

 תולועפ חונעיפ תא תתצמתמ 7 הלבט
 רובע \/תודמרו תשס. 61058, קא
 .טלפ/טלקה ינקתה יגוס השולש
 -רעמ תלועפ לכב לצונמ וניא םירזתה לדומ
 םיווהמ םיחלפה הב ,א!טוזאש"ב ,המגודל .תכ
 ןיא ,ילאוטריוה ןורכזה לש םירורב םיביכר
 םיחלפהש םושמ םיצבקל הנוש גשומב ךרוצ
 -ילע הקזחה ילעב י"ע םתעירגל דע םירמשנ
 ןניה 7 הלבטבש תולועפה 4 ,א!ט!ווש6"ב .םה
 -הת סחיתמ הב הנושארה םעפה .תוקהבומ
 "רושיק רסוח" תקיספ תמרוג ,חלפל ךיל
 ותוא תא רושקלו ןועטל הלעפהה תכרעמל
 אורקל ךכ-רחא לוכי ךילהתה .ךילהתל חלפ
 ןונגנמב שומיש ךות חלפה תא בותבכל וא
 םימיוסמ םיחלפ .ליגרה ילאוטריוה ןועימה
 הרוצב םינקתהל םירושק תבותכה יבחרמ לש
 םיחלפ לש םתביתכ וא םתאירקש ךכ ,העובק
 תביתכ וא תאירקל ךרע-תווש הניה ולא
 ןונגנמ םלוא ןאב רסח רוניצה גשומ .ןקתהה
 -וריש תא רשפאמ תיכילהת-ןיבה תרושקתה
 .והנשמל דחא ךילהתמ םינותנ םירזת לש ור
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 תוושעמ הלעפה תוכרעמב הטשפה תומר

 רמאמב הראות רשא תיטתופיהה הלעפהה תכרעמב תומרה הנבמ
 תמר תשמתשמ ןהב תויצקנופה לכ :"םישומישה סחי" תא תפקשמ
 .הנממ תוכומנ תומרב וא וז המרב ןובשל תובייח הנותנ הנכות
 ,הנכותה תנבהב תעייסמ הז לדוממ תעבונה תויצקנופה תיכרריה
 התקידבבו הב םיעצובמה םייונישה תועפשה תלבגהב ,התומיאב
 האולמב הססבתהש הנושארה הלעפהה תכרעמ .תיתגרדה הרוצב
 .1968-ב התנבנ רשא הרטסקייד לש 1.11.8.-ה התיה תומר לע
 -עפה תוכרעמ רובע המצוע-יבר םיירואת םילכ תווהל תולוכי תומר
 תואבה תואקספה .תומרה י"ע תידבלב הנבנ אל רשא דוק תולעב הל
 הלעפהה תוכרעמב תומייקה תויצקנופ םגדמ תרזעב תאז תורייאמ
 .(רמאמב 1 הלבטב תוטרופמ) 15-ב הלכו 8 המרמ לחה תוישעמה

 ,ןויפיא ,תידוחי תילאוטריו תבותכ לש ןויערה .םינויפיא :8 המר
 םשוי ,1966"ב ןרוה ןאוו סינר י"ע עצוהש ,הרמוח י"ע רכומה
 ,1972 תנשב 71690 לש 5ץצושחו 250 תכרעמב תדחוימ הרמוחב

 67 תכרעמב ,5ו9ז 057ב 19797בו 1975-ב ןולמ-יגנרק לש 11ץ6ז0-ב
 -ורקימה רובע לטניא לש + א1ּאא תכרעמבו 1980"ב 'גדירבמייק לש
 תכרעמב דוק-ורקימ תובחרה תרזעב םשוי אוה .1981-ב 452 בשחמ
 .1980-ב 18א1 לש 5ץו0חו 8
 ןה ,םינויפיא לע תוססובמ ןניא הלעפהה תוכרעמ תיברמש תורמל
 תועצבמה תומרב םינויפיא לוהינ לש םיבר תונויער תומשימ
 םשל תכרעמל האירק ,לשמל .שמתשמה תוינכת םע היצקארטניא
 ;ץבוק לש ראתמ שוגל ןווחמ ללכ-ךרדב הריזחמ ץבוק תחיתפ
 תרגש .ץבוקה לש הביתכו האירק תורגשל הרבעהל ןתינ ןווחמה
 דעונ ןכא הילא רבעוהש ןווחמה םאה תקדוב ,המגודל ,הביתכה
 הקידב עצובת ,םינויפיא - תססובמ תכרעמב .הביתכל חתפנש ץבוקל
 , .הרמוחה י"ע תיטמוטוא וז

 לש לודג רפסמ ורצי תרושקתה רקחב תויוחתפתה .תורונוצ :9 המר
 ןיב הריהמו הלוז ,הנימא םיבשחמ תרושקת תורשפאמה תותשר
 תותשר ןה םויכ שומישב תותשרה לש םגדמ .םיאשונ לש בחר ןווגמ
 ₪ לש דטוטתטוהו זקפחסו לש 2424 תמגוד םילודג םיקחרמל
 !8א] לש 58א , 86 לש שחשו ןוגכ תוימוקמ תרושקת תותשר ןכו
 ,אטוסא לש וןוטזחטזהו

 תוכרעמל תיסחי תורחּואמ תופסות םניה תרושקת יצורעו תותשר
 ןיערגל ץוחמ תוריש תוינכתכ ללכ-ךרדב ופסונ םה .הלעפהה
 תוכרעמהש ךכלו ףפור רשק תולעב תונוכמ לש םתוחתפתהל ומרגו
 ןתינ ,ןיערגה ךותב תשרה תויצקנופ תובלושמשב .תויולג הנייהת
 .תרתסומ תשרה זאו םייכילהת-ןיב תורוניצכ ןתוארל

 ןוסחא םשל םיצבק תוקפסמ הלעפהה תוכרעמ לכ .םיצבק :10 המר
 תוקפסמ ,ןאכ גצומה טושפה יתרדיסה ץבוקל ףסונ .ךורא חווטל
 .המושר לש היצטנירוא ילעב םיצבק תוירחסמה תוכרעמה תיברמ

 תיברמ .םויכ ןימז טלפ/טלק ינקתה לש בחר ןווגמ .םינקתה :11 המר
 תוארקנה ,קשמימ תוינכת לש טסב תודיוצמ הלעפהה תוכרעמ
 ,םיגצמ ,םישקמ תוחול תמגוד םייטרדנטס םינקתה רובע ,"םיעינמ"
 ןהיתנכתמל תורשפאמ תוכרעמה תיברמ .םיטילקת יננוכו תוספדמ
 םיידוחי םינקתה רובע םיעינמ ףיסוהל תודחוימ תוכרעמ-תת לש
 .טובור תועורז וא היזיולט תומלצמ ומכ ,רתוי

 םייטרדנטסה תוינכתהו םינקתהה לכ םא .טלפ/טלק םרז :12 המר
 תושימג תמר גישהל ןתינ ,םיטיב קיפא תרוצתב םינותנ םירדשמ
 םינושארה ויה ולא תונויער .תוינכתה ןיב םירשק תריציב תיתועמשמ
 תכרעמ לש בושח ןייפאמ םיווהמ םהו 19687ב א₪ט|זוש"ב וקדבנש
 .(1974) חוג הלעפהה

 תוינרדומה הלעפהה תוכרעמ תיברמ .שמתשמ יכילהת :13 המר
 רפסמ לש ףסואמ תובכרומה תודוקפ תונבל םישמתשמל תורשפאמ
 ךילהת תריצי י"ע ולאכ תודוקפ תמשיימ הלעפהה תכרעמ .תוינכת
 ומכ ,דיחי שמתשמל תונוכמ רובע וליפא ,ביכר תינכת לכ רובע
 הליכמה תילאוטריו הנוכמ לש הימדה וניה ךילהת .םיישיא םיבשחמ
 .עוציבל תינכת

 01588 תכרעמב םיצבק יגולטקכ ושמיש םיכירדמ .םיכירדמ :14 המר
 תאצקהב 1963 תנשב א111' לש ((סזהקהונפ|6 ךוחוט 5תהזוחַק 5עפ1טחה)
 שומיש רשפאל ידכ 6155 התנוש 1965-ב .שמתשמל דחא ךירדמ
 -ירדמב םג ושמתשה רתוי תורחואמ תובר תוכרעמ .םיבירדמ-תתב
 -ב או87ו 19727ב \עחוא ,1968-ב א₪ט!6₪ ,המגודל ,םייכרריה םיכ
 -ירדמ רובע קר אל תוסינכ ליבהל םיכירדמה םילוכי ,\/ווואדב .8
 תוכרעמב .תורוניצו םינקתה רובע םג אלא םירחא םיצבקו םיכ
 םיכירדמה םיליכמ ,'גדירבמייק לש 647-ה ומכ ,םינויפיא תוססובמ
 טשפתהל \)חוא לש ךירדמה הנבמ ךורע ,[.סטטצ"ב .םצע לכל תוסינכ
 התואב םינעוממל םיצבקה תא ךפוהה רבד ,תשרב תונוכמה לכ פ"ע
 התועמשמ רשא ,"םוקימ תופיקש" קפסמו תונוכמה לכ לע הטיש
 .ומש יפל ץבוקה םוקימ תא עובקל תורשפא ןיאש

 הנבמ גוס תא ונימיב תוליכמ תובר תויביבחתו תוירחסמ תוכרעמ

 ,07198-ב שמשמה ,תחאה המרה לעב יביטימירפה ךירדמה

 תיביטקארטניא חונעיפ תינכת הניה תפטעמה .תפטעמ :15 המר
 "תפטעמ" חנומה .שמתשמה ףוסמל הניזאמ רשא ,תודוקפכ היונבה
 "פשמכ תודוקפב לופיטה ןויער םלוא ,א!טווו-ב הנושארל רוא האר
 תוכרעמב רתוי םדקומ ליחתה רתויב ההובג תונכת תפשב םיט
 לש תודוקפה חנעפמ .19599-ב טלטא רטס'צנמ ומכ ,םינמזה ףותיש
 1ס9 6טחוז01) 261. תודוקפ תומשיימ תונמ דוביעב תוכרעמה תיברמ
 .תובורק םיתיעל שומישל תושקה ,תויביטימירפ -- (1 .ּגחַקטפפס
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 דלוגל לצלצ (
 עמשתו

 ןיינעמ והשמ

 לע בשוח התאשכ ווא"

 :םירבד השולש ןובשחב חקול התא
 :םישמתשמ רפסמ

 םישמתשמ 32 דעב ךמות א6040-ה
 (60ט ינשב 64 דע וא) תנייוצמ הבוגתב

 : םיעוציב
 שא 11/785-ה לש םיעוציב שי 86040 -ל

 :ריחמ
 ווסחסשהא ומכ הלוע =א6040-ה |

 !ידמ בוט עמשנ הז
 .בוט רתוי דוע עמשיי הזו דלוגב ןוסירה ןתנויל לצלצ

7" 
 ומ ג וכ
 סםיבשחמ

 סםיבשחמב סישדח סינמז

 43373 הננער 117 הזוחא 'חר

| - 

 א



 .(12 המר) םימצע לע טלפ/טלק-ה תולועפ תקיטנמס .7 הלבט'
 ו רוי והוא ו
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 שמתשמ ךילהת .13 המר :שמתשמ יכילהת
 -יבב תינכת הליכמה תילאוטריו הנוכמ וניה
 ןורכז ,יביטימירפ ךילהתמ בכרומ אוה .עוצ
 םירבעומה םיטנמוגרא תמישר ,ילאוטריו
 רעש לכ .טסקטנוקו םירעש תמישר ,םידצמב
 וא ץבוק ,חותפ רוניצ רובע ןויפיא גציימ
 תא ןייפאמה םינתשמ טס ,טסקטנוק .ןקתה
 תא ללוכ ,ךילהתה שחרתמ הב הביבסה
 ןולימ תא ,הדובעב תעכ אצמנה ךירדמה
 -וקמ המישר ,באה ךילהתל קרוע ,תודוקפה
 רותיא הנתשמו םיאצאצ םיבילהת לש תרש
 םיאצאצה םיכילהתה רפסמ תא הנומ רשא
 תא ראתמ 4 רויצ .םייתסה אלש עוציבב
 .שמתשמ ךילהת לש ראתמה גתה תרוצת
 תלועפ י"ע רצונ שדח שמתשמ ךילהת
 שדחה ךילהתהו "הרוה" ארקנ ורצוי .תסאא
 ,םתדלוה י"ע וינבב טולשל לוכי הרוה ."ןב" =
 רוצעל לוכי הרוה .םתגירה וא םתייעשה
 -יתולטמ תא ומילשי וידלי רשא דע תוכחלו
 תתואל לוכי רליהו ףוריצ תלועפ י"ע םה
 .(8 הלבט) 6אוז תלועפ י"ע םייס אוהש
 -יבחמ 8 הלבטב העיפומה 075א-ה תלועפ
 תוהובג תומרמ 12 המר לש 095א-ה תא הא
 םיקתעה ןסחאל 13 המרל הריתמו רתוי
 תלבטב חותפ םצע ילעב םינויפיאה לכ לש
 13 המר הלוכי ,ךילהת םייתסמשבכ .5
 י"ע ורגסנ םיחותפה םימצעה לכש חיטבהל
 לכ רובע 12 המר לש 61,058 תלועפ תפילש
 .008718 תלבטב הסינכ

 לוהינל תיארחא 14 המר .14 המר :םיכירדמ
 םינויפיאה תא םיליכמה םיכירדמה תיכרריה
 תכרעמב .םיפתושמה םימצעה | רובע
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 ילאוטרוו הנוכמ ונוה שמתשמ ךולהת .4 רווצ
 ה ולאוטריו ןורכז ,ובוטימורפ ךילהת הליכמ
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 סא 0

 טק 090 :=
 (0הא(ו6 3
 ק8ז8ח05 , ןח, סט[)

| 
| 
 | נ0וא (א) ו

 א![1 (טס .ס3ק)

 אוז

 505ק5א0 (טק .ס9ק)

 55006 (טס 030)

 | 00 זק :=
 | סקםא(ז 080, זוש)

 זס

 |856ז = 000% !זוה | תו! פףח ₪ ק855₪6 ה61-ה0515 06תחוהַה טזסאה וסת

 1-0 וו וורו

 תארקנ ולש רתויב ההובגה תמוצה רשא ךופה ץעב ראתל ןתונ יכרריה ךירדמ .5 רווצ
 איצומ 49+ ךירדמ ,המגודל .תודחוימ תורטמל תועובקב םירמשג רפסמ םיכירדמ ."שרוש"
 | לכ תירפס תא רגוא !ופ ךירדמ .תכרעמה לש םיינוציחה םינקתהה לכ תמישר תא טלפכ
 לכ רובע ךירדמ-תת ליכמ ו: ךירדמ .תכרעמה להנימ י"ע תורמשנה עוציבל תוינכתה
 ,שחוא-ב .שמתשמ ותואל ךיישה ץעה-תת לש שרושה אוה הז ךירדמ"תת ;השרומ שמתשמ
 אצויה לולסמ ךרואל םיינוציחה תומשה דוגיא י"ע רצונ םצע לש ידוחיה ינוציחה םשה
 אוה רזיילה תטפדמ לש ינוציחה המש ,ןכל .טמשומ שרוש לעבו יו" י"ע דרפומ ,שרושהמ
06/|8567/** 

 ,תורוניצ םה ולא םינויפיא ,ונלש תיטתופיהה
 ;שמתשמ יכילהתו םיכירדמ ,םינקתה ,םיצבק
 -תהו םיצבק ,םיחותפ תורוניצ רובע םינויפיא
 -והל םילוכי םניאו ףותישל םינתינ םניא םינק
 םושמ תעבונ היכרריהה .םיכירדמב עיפ
 םיכירדמל םינויפיא ליבהל לוכי ךירדמש
 .םיפופכה
 ,ינוציח םש המיאתמה הלבט וניה ךירדמ
 תושיגנ דוקל ,םיוות תזורחמכ ןסחואמה
 הרדיסה ,(5 רויצ) םיכירדמה ץעב .ןויפיאלו
 שרושהמ םיינוציחה תומשה לש תרשוקמה

 ידוחי ינוציח םשכ תתרשמ ןותנ םצע דעו
 תכרעמ .םצע ותוא רובע תכרעמה יבחרב
 לש 64? תנוכמב המשוי הז גוסמ םיכירדמ
 .'גדירבמק
 תדוקפ הניה 14 המר לש תירקיעה הלועפה
 -תמה ןויפיאה תא הריזחמו תרתאמה שופיח
 ךירדמה תמר ,ןכל .ןותנ ינוציח םשל םיא
 םיינוציח תומש הפממה ןונגנמ םצעב הניה
 ןתינ ןויפיא לש דחא גוס קר .םיימינפ תומשל
 לכ .ךירדמ ןויפיא :וז המרב םצע רובע יופימל
 םיגצוימ תויהל םיבייח םירחאה םינויפיאה

 עדימ .חונעיפ םשל תומיאתמה םהיתומרב
 -ישה דעומו תולעב ןוגכ ,םצעה יראת תודוא
 אלא םיכירדמב רמשנ וניא ,ןורחאה שומ
 לוהינה תומרב םצעה לש םיראתמה םיגתב
 .ולש
 יבחר לכב םיידוחי תומשב שומישל השירדה
 תלוכיה תא ךירדמה תמר לע הפוכ תכרעמה
 ךירדמה לש היברריההמ םיקלחש חיטבהל
 תוטישה .םייבקע ויהי הנוכמ לכב םינכושה
 -המ תרזובמ םינותנ דסמ תכרעמב לופכשל
 רקבל ידכ .וז תויבקע תחטבהל הבוט ךרד תוו
 שי ,הלודג תכרעמב ןוכדעה ירסמ רפסמ תא
 לע ךירדמה לש םינותנה דסמ לכ תא רמשל
 םייתש ,לשמל) תונוכמ לש הנטק הצובק-תת
 -ובע תנחת .ביצי רגאמ תגציימה (שולש וא
 רוגאל הלוכי תרחא תימוקמ תכרעמ וא הד
 "דמה לש םינותנה דסמ ימולצת לש םיקתעה
 -שמהש רחאל תאזו תושיגנ העצוב וילא ךיר
 -מה תולועפ .תכרעמל רשקתה שגינה שמת
 םינוכדע חולשל תובייח ךירדמב הסינכ תונש
 םתוא תוריבעמה ,ביציה רגאמה תונוכמל
 .תויטנבלרה הדובעה תונחתל
 ךירדמה תמר לש תוירקיעה תולועפה טרפמ
 -כתל תורשפאמ ולא תולועפ .9 הלבטב ןותנ
 -אלו םימצע רוציל רתוי ההובג המרב תוינ
 הניא הלבטה .םיכירדמב םהינויפיא תא ןסח
 -גודל ,םלוא ;ךירדמ להנמ לש םלשומ טרפמ
 םש יונישל הדוקפ הליכמ הניא איה ,המ
 .ךירדמ תסינכ לש תושיגנה תודשו
 הסינכ תריציל תלצונמ ,41774011-ה תלועפ
 ןויפיאה לש תושיגנה הדש .ךירדמב השרדח
 רצונה רמצה אהי שופיח תלועפ י"ע רזחומה
 תושיגנה הדשמו הסינכה לש תושיגנה דוקמ
 .ןויפיאב םייק רבכש
 רחא ךירדמ תדמצהב ךרוצה ררועתמשכ
 -גהל דד /011-ה תלועפ תבייח ,רחאךירדמל
 .חפוס הז ךאש ךירדמה הרוה תא םג ריד
 רויצ) רבכ רדגומ הרוהה םא לשכית הלועפה
 תוסינכ תקלסמ קר 174611-ה תלועפ .(6
 םצעה לע העפשה הל ןיא ךא םיכירדמהמ
 ,םצע סורהל ידכ .ןויפיאה עיבצמ ורבעל רשא
 המרהמ 0858180 תלועפב שמתשהל שי
 תועירגה רפסמ תא רעזמל ידכ .המיאתמה
 תסירה תלועפ תלשכומ ,תונווכמ-יתלבה
 .קיר וניאש ךירדמל תיצקומ איה םא ךירדמה
 תובייח 51/4011-הו 41774611-ה תולועפ
 ידכ ,ןתנווכ לע ביציה רגאמל עידוהל
 יולימ י"ע .תכרעמב ףקותל וסנכיי םייונישהש
 קיר ךירדמ (1) :הז ךילהת טשופמ ,םיאנת ינש
 ךירדמה ץעל הליחת חפוסמ תויהל בייח
 ,וכותל תוסינכ תועצובמש ינפל ילאבולגה
 םיקלסמש ינפל קיר תויהל בייח ךירדמ (2)דו
 םא שרדיי רתוי בכרומ עודי ןונגנמ .ותוא
 ינפל ךירדמ ץע-תת תונבל ךילהתל השרוי
 .ילאבולגה ךירדמה ץעל וחפוס וישרושש

 ישמתשמ תיברמ .15 המר :(5ח61ו) תפטעמ
 עוציבל תרכינ ןמז תומכ םיצקמ תכרעמה
 .תושדח תוינכת תביתכל אלו תומייק תוינכת
 תכרעמ תרצוי ,תכרעמל סנכנ שמתשמשכ
 -תמ קתעה ליכמה שמתשמ ךילהת הלעפהה
 לדחמה תרירב תוסינכשכ ,תפטעמה תינכ
 -יציו שמתשמה לש םישקמה חולל תורשוקמ
 -שמה גצמל תורשוקמ לדחמה תרירב תוא
 -מל הבישקמה תינכת הניה תפטעמה .שמת
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 .(14 המר) ךירדמה להנמ קשמימ טרפמ .9 הלבט

 זז

 תווססמוס5 3ח חוק 000101 . הסוטזחפ 3 630
 צוות 115 ק6זחוו55ו0ח 0115 561 10 1ח6 וששה 400055 6.
 (דחופ 0וז60זסזע 15 ח01 81120760 10 106 61760101 1706.)

 651705 (ז6חו0ע85) 1ח6 ףוטפח סוז60זסזץ . (4ו85 וז 6
 0וז6010זץ 15 ח01 חוק .)

 8605 8ח 6ה1זע 03|ו80 חגחוס ות 106 וששה 0100
 (0וז .680) ; 510765 !ח |( 18 (וטסח 060-0900

 (סס] .030) 3ח6 16 וטסח 200055 6. ו( |
 0600185 8 01160001 , 8015 115 כזה הוז זס 6
 501[ 6ה1זץ 01 108 0160101 וז 08. 5 16
 160407 518016 51018 0[ 06 00400. (5 ו 68
 חהחוס 311680 61515 וח 1ח6 01160101 61ז- 687, |[ 6
 176010 61 080 15 01 11800060 1% 0ם] 0

 0600195 בח 8|ז630צ 81120060 61780107ץ.)
 תסתוסש65 16 6הוזע 01 1ח6 ףוטסה הבוס ןזסחה 106 וששה
 וז60101ע. 010065 16 616010 50006 6 16
 6806. (["8115 1( 16 ה 6005 וח 16 ףוצסח

 0160101 סז 11 16 ףוטפה 176010 5 חו .)
 זוח05 1ח6 6חוזע 01 1ח6 ףוטפה 8006 וה ןח6 (וטשח 01780-
 וסזץ בח [6וטזחפ 3 00 8 2550014160 03080ווו%ע .
 5615 [ח6 400055 0!110 |ח 1ח6 ז6זטזח66 63030ווע 0 6
 חווחוחוטזה זושו\606 6ה80160 סע 16 5 1005 1
 חס 0ו160ו0זע 6ח17ע 86 01 6 090301 (=5 וז ₪6

 חגחוס 6065 01 615% ןח 16 ףוטסה 11600 )
 וח 8 50ףזר6ה[ 01 1ח6 03||פז'5 עודטה| וסחוסזץ . זז

) 00 6 0 00115 106 01 000 8 
 םזסףז בחו 63 וה 10701 6 01067 |64815 10[ 0ו6ז ןח-
 וזוג וסח סו 16 סס]6015 15196 וה 16 0

 506ח 35 106 0816 01 |51 606.

 אהוש 858 גו
₪1 / 

 ץגאפאז

 ₪ וז

 ןתינ ,םוצבקמ ההובג

 יצ"'

 [0הא | 07 6

 וז 08ק := 0ד6 םוה (400055)

 סטסז 0% סו (0וז 030)

, ₪808 , 200055( 

 סשז 6 (וז 080, ח8ח6)

00[ 080 := 

 900 : = 11571 (0וז 90)

 טפח =
 0-2 וז

| 5 
 ו 3 ו ד |

 א

 מה הלבט וניה ךירדמ .6 רווצ
 עובצמה ןוופוא ליכמ ךורדמ
 תסינב יולימל שמשל לוכי

 לש הרוהה תסינכו ומצע תסינבכ

 אב טלקל תסחיתמו שמתשמה ףוס
 םיפוריצב תומייק תוינכת תפילשל

 .םיטרופמ
 ודכ הרומג טלק תרוש לכ תקרוס תפטעמה
 ףולשל שי ןתוא תוינכתה תומש תא תולרל
 .ךיבעהל שי םתוא םיטנמוגראה יכרע תאו
 תרצוי ,וז ךרדב תארקנה תינכת לכ רובע
 -שמה יכילהת .שמתשמ ךילהת תפטעמה
 -ופמה םינותנה םרזל םאתהב םירשוקמ שמת
 .הדוקפה תרושב טר
 -תל תונתינ ההובג תובכרומ תמרב תולועפ
 .שפואהה תפטעמ לש תודוקפה תפשב תונכ
 (וסזחו) תובצעמה תולועפה | ,המגודל
 * ארקנה ץבוקה תא תוסיפדמ כ"חאו
 :הדוקפה תרוש י"ע ךרעיהל תולוכי
 זפ| < וסאז | 6סת | [קזזס[[ > סטוקטז
 תא תקרוס רשא ,וט] איה הנושארה תינכתה
 םירואית הפילחמו טלקה םרזב םינותנה
 .תויחרכה הרוצת תודוקפב עדימה תואלבטב
 תא תחקל הכירצ וטו"ש ןייצמ "<" ןמיסה
 תבתונמ 11 תקופת .וטאו ?בוקמ הלש טלקה
 הפילחמה ,6ףח תסינכל ("|" ןמיסה) רוניצ י"ע
 הרוצתה תודוקפב תואוושמה ירואית תא
 .תויחרכהה
 רשא !קוזס[["ל רוניצב תרבעומ 6ףח תקופת
 -בל .רזיילה תספדמ רובע תודוקפה תא רצוי
 -יחל הבירצ !קוזסו[ תקופתש > ןייצמ ,ףוס
 עטקה ףלחוי םא .סטופטו ומשש ץבוקל חלש
 תורישי םינותנה ורגושי ,"|וגפטז"ב ">סטוקטז"
 .רזיילה תספדמל
 ,הדוקפה תרוש לש היביכר והוזש רחאל
 תועצמאב םרובע םינויפיא תפטעמה תלבקמ
 :תודוקפה תרדיס

 הדוקפ ל
 םיטלקבו

 אודסה

 (00] 680, וז 30

 "ןטא]

 (0וז- 08, ח3ח9)

 61: = 5546 ד (0כ ויט
 62 = 5567 (\א כ, ייוטאו) +

 א מ-0
 64: = 55461 (0 שח"

 65 = 5 ₪ - קש ()
 06: = 5580611 (6 , "קוס

 07: = ד -
 הרד 0 (67, א ייסטוקטו הת

 ךירדמ רובע ןויפיא רמוש 62 הנתשמה
 -דמ רובע ןויפיא רמוש כ וליאו תודוקפה
 םיווהמ אפ ןהו ספ ןה ,יחכונה הדובעה ךיר
 רוניצה יביכר תשולש תא םיעצבמה שמתשמ / יכילהת שרחמ הליחתמו תרצוי תפטעמה - ,(4 רויצ) תפטעמה טסקטנוקמ קלח
 :םתמלשה דע םיניתממו

 ו ב 0
 אגס

 קהאשוז

 בו

 צ

 תפפטא|מ (תסמא (61.-.62.03)):

 תפפטא[מ (תס א (64.- ,63.05)):
 הםפטא]מ (תק0א 666, -,65,07))

 !סזא (3):
 גורהל תפטעמה הלוכי ,101א"ה תרזח םע
 יי" -מלשה לע שמתשמל עידוהלו ולא םיכילהת

 שש
 ויבא רבעל לכ .ןויפואלו תושיגנה דוקל ינוציחה םשה תזורחמ תא המואת

 מצעה ןויפואה ;ומצעל עיבצמה [ ףופכ ךורדמב הרוהה : , יבצמה ןוופואו ידוימה
 תא קר ליבמה ךירדמ .םוכירדמ ] ,קיר בשחנו ו וסחאל םיצבקה ת ברעמ תא המרב םיאצמנ םוכורדמו תויה .שדח לצנל

[ 

 כ

 ותה תועצמאב הלוכ הדוקפה לש הת
 ."קזסהוקז

 תפטעמה רבחת ,"<וטאו" טרפמה טמשוי םא
 ,המצע לש לדחמה תרירב תסינכל וטו תא
 -שומ ,הז הרקמב .ףוסמה ידילק חול רמולכ
 (סזא-ה תלועפו הינשה שופיחה תדוקפ תטמ
 :איה הנושארה

 תסמא (66. -. 015 [63,]0)
 רבחת ,">סווקטו" טמשוי םא ,המוד הרוצב
 ,לדחמה תרירב תאיציל !קוז01[ תא תפטעמה
 .תפטעמה לש ,ע0₪15 [!]

 םיתעל תעגיימ הדוקפ עצבל ךרוצ שי םא
 .תפייעמ תויהל התביתכ הלולע ,תובורק
 תודוקפ רוגאל הישמתשמ תא תרדועמ )וא
 8811 םיארקנה עוציבדינב םיצבקב תובכרומ
 תוטושפ תודוקפ תויהל םיכפוהה 8
 -יש ךות רצוויהל לוכי !ק ומשש ץבוק .רתוי
 טפשמב שומ

 וטו < 3 1 | שח | [קזזס[[ > 2

 טלפהו טלקה יצבק תומש ופלחוה וב רשא
 ,\ק הדוקפה תפלשנשכ .527ו 81 םינתשמב
 םיטנמוגראב %27ו 81 םינתשמה םיפלחומ
 תספדה ,המגודל .הדוקפל םיתייצמה

 ןק וטצז סטזקט]

 זאו 52-ב סטזקטו תאו 51דב וטאו תא ףילחת
 .הדוקפה תרוש לש ירוקמה טקפאה לבקתי

 זוסורסורצסוו
 תטישל רובעל דמועה יתיישעת לעפמ
 ,גוס לכמ בשחמ לעב ,8הה ס0005-ה
 ,לעב בשחוממ דרשמ .או-36-ב רחבי
 תיגוציי הספדהב ךרוצו הפינע ח"הנה
 . תוסיפדמ ןהיתש .או-34-ב רחבי --
 , !הזנ רתוי הברהו ,הלועמ

 1 1.8 ₪. 60.-ל האלמ תומיאת *
 .הלועמ הקיפרגו תוכיא תספדה *
 -- דידב ריינל יטמוטוא םיפז ןיזמ *

 היצפואכ
 (5270) | 8 יבשחמל םידחוימ םימאתמ *

 .לטיגידו
 4% 80/0568 יליבקמו ירוט םאתמ ללוכ *
 .יאלמה ןמ תורישי הלא תוספדמ תקפסא

 א
 תעכ ולבאיד לש "םיור"סלור"ה תוספדמ
 םיריחמב הנושארלו ,םישדח םימגדב
 :רתויב םיריבס

 גוס לכמ בשחמ לכל תומיאת
 .תופינמ יגוס תואמ
 לש תמסרופמה תונימאהו תוכיאה ₪

 .אסחסא תיב
 פמטצ סוד 8

 לודגה ןווגמה לא תופרטצמ הלא תוספדמ
 לש הלודג החפשמ דחי תווהמו ,ולבאיד לש
 תודבועש תולועמ תוכיא תוספדמ
 .רתויב הכומנ הקזחא תולעב -- "דש ומכ"

 -עפהה תכרעמ לש בושח ךא ןטק עט
 לוחתא תטיש - ןודנ אל ןיידע הל

 תכרעמה לוחתא

 ארקנה ,לוחתאה להונ .תכרעמה
 תינכתב ליחתמ ,טססוצוזגק תרדיס

 לש ןותחתה הצקל תקתעומה דואמ הרצק
 תינכת .עובקה ₪0א1-ה ךותמ ישארה ןורכזה
 ,טילקתהמ רתוי הכורא תינכת תנעוט וז
 תא תנעוטו רתוי רחואמ דוקיפה תא תלטונה
 תרצוי .ףוסבל .המצע הלעפהה תכרעמ
 דחוימ רושיק ךילהת הלעפהה תכרעמ
 .תכרעמה יפוסממ דחא לכל רבוחמה

 -יז תלימ הניקת הרוצב שיקמ שמתשמהשכ
 ךילהת רושיקה ךילהת רוציי ,השיג דוקו יוה
 שיקמשכ .ףוסמ ותואל רבוחי רשא תפטעמ
 -עמה ךילהת אצי ,קותינ תדוקפ שמתשמה
 .םמודי רושיקה ךילהתו תפט

 -עפהה תוכרעמ לש תויצקנופה תא ] ן
 ןכו תונוכמה תובורמ .תויחכונה הל

 תא תיתטיש הרוצב ריתסהל ןתינ דציכ
 םימצעה לכ לש םיילאקיזיפה םימוקימה
 -תאל ןתינ דציכ םג ךכ ידכ ךותו ,םיפתושמה
 .ךירדמה תיכרריהב םש עיפומשכ תולקב םר

 ראתל ידכ תומרה לדומב ונשמתש

 םילעפמל ללוכ ןורתפ * <
 תוספדהלו םייתישעת

 תובר

 ה - הינשב םיות 300 <
 תודומע 132 בחור = 6
 תספדה >> הנושארל . 8 1
 ב 8

 תדוקנמ הללכהל תנתינ ךירדמה תיצקנופ
 -םיא תנסחאמ איהש ךכב תיתרוסמה טבמה
 ףא .ךירדמל תוסינככ םיצבק יהזמ אלו םינוי
 קיתעת ליכהל הכירצ אל שמתשמ תנוכמ
 הכירצ איה :ךירדמה הנבמ לש אלמ ימוקמ
 .תעב תדבוע איה ותיא רזגמה תא ןומטל קר
 לש הנטק הצובק י"ע רמשנ אלמה הנבמה
 .ביציה רגאמה תא תמשיימה ,תונוכמ
 תוינגורטה תוכרעמב לפטל לגוסמ לדומה
 ,יללכ שומישל שמתשמ תונוכממ תובכרומה
 ידועי שומישל תונוכממו ,הדובע תונחת ןוגב
 -רפוסו םיצבק יתרש ,םיביצי םירגאמ ומכ
 תוקוקז םישמתשמה תונוכמ קר .םיבשחמ
 שומישל תונוכמה .האלמ הלעפה תכרעמל
 הטושפ הלעפה תכרעמל קר תוקוקז יפיצפס
 -תחל ןכו תוימוקמ תולטמ להנל תלגוסמה
 .תשרה תועצמאב רשק
 אצמנה ןורקע ותוא לע ססובמ תומרה לדומ
 בחרמ תולאקס לש ןנוגראב שמשמהו עבטב
 םיקוח םיטלוש הטשפה תמר לכב .ןמזו
 -צעה םע היצקארטניא לש בטיה םירדגומה
 תא ןיבהל ןתינ :המר התואב םיארנה םימ
 לש תטרופמ העידיב ךרוצ אלל םיקוחה
 .ולא םימצע םינובה רתוי םינטקה םיטנמלאה
 -וכי םניא הלעפה תכרעמ לש םיברה היקלח
 -קע תחיקל אלל םאולמב םינבומ תויהל םיל
 .ןובשחב הז ןור
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 לש הנבמ הליחת היה תכרעמה לש הנבמה תעצומה הלועפכ בתכמה חלושל תידיימ בשחוממ דרשמ תולאש וא טירפת הבושת חולשל ןתינ - תידיימ הבושת .ו | 2
 -והו תכרעמה תוסרפתה םע .אל/ןכ תולאש ךרוצ אלל ,בתכמה תאירק רחאל דימ

 .תנבצעמ ףא םיתעלו הדבכל תכרעמה חרט אל לבקמה םא - הלבק רושיא תא רבדה ךפה - תופסונה תויורשפאה תפס .ןעמנה יטרפ ןויצב |...
 בגנב ןוירוג- וסרבי וג םו :
 [ שטו ץטטז !טוזוטז רמואה יטרדנטס בתכמ ו עדי םהל ןיאש םייונמל דעונ ירוקמה הנבמה ינורטקלאה ראודה תכרעמ איצות ,תונעל ו

 .ותאירק ןמזו עיגהש בתכמה תרתוכ םע 1 ןר ּט פק
 -עמהמ שקבל ןתינ - הלבק רושיא תעינמ 3 |

 אליממ ויה םייונמה תיברמו תויה .בשחמב

 ,יטרדנטסה הלבקה רושיאמ ענמיהל תכר

 .טירפתה תטישל ונרבע ,בשחמ ישמתשמ
 אוה ונממ .טירפת יונמה לבקמ בלש לכב
 רושקתל ךרדה הנורא וא תאזו תושעל ונוצרבש המ תא רוחבל ךירצ

 תינושארה תכרעמה
 ינורטקלא ראוד תכרעמ ליעפהל ןויערה
 .1982 ףוסב הלעוה ןוירוג-ןב תטיסרבינואב
 ןויער תא הטיסרבינואל רידחהל :הרטמה
 תרושקת ץורעב תינורטקלאה תרושקתה
 רשפאמ ,רקיעהו ,ןימא ,ריינ ךסוח ,ריהמ
 ,םירצק םירסמ תרבעה :רחא גוסמ תרושקת
 "שאר"ו ןמז לבקמל שישכ םינענו םילבקתמה
 תא הבתכ גרבודניו המיס .םהב לכתסהל
 ןונכתה .80₪א1 תכרעמל הנושארה הסריגה
 םניאש םישנאל הדעונש תכרעמ לש היה
 תולאשה תטישב לעפ לכהו ,בשחמ ישמתשמ
 יפל ןעמנה יוהיז .אל/ןכ תובושת תובייחמה
 הז יוהיז .הקלחמו יטרפ םש ,החפשמ םש
 (ק48%א0160) אמסיסלו ןובשח רפסמל םגרותמ
 ןתינו ןובשחה רפסמב יוצמה ץבוק םיהזמה
 .אמסיסה תא תעדויה דבלב תכרעמל הביתכל
 ,תברעמל יונמכ ףרטצהל שי ראוד לבקל ידכ
 תמישרל סנכיהלו םיאתמ ראוד ץבוק לבקל
 -תשמ לכ .םייונמה ץבוקב הרומשה םייונמה
 -תשמ לבל םיבתכמ חולשלו לבקל לוכי שמ
 לש תורתוכה תמישר תא לבקל ןתינ .שמ
 -תהש וא חלשנש בתכמ .ולבקתנש םיבתכמה
 ץבוק ותואב ןשי בתכמב ורמשל ןתינ ,לבק
 ןתינ ןכ ומכ .שרדייש תע לכב וילא רוזחלו
 -עב .תירוביצ תספדמ לכב בתכמ לכ סיפדהל
 ןעמנ ותואל םיבתכמ ינש לש הביתכה תוי
 .ורתפנ ,םינוש םינעומ י"ע תינמז-וב

 הדוהת רסוח
 לגס ירבח ןכש הדוהתל התכז אל תכרעמה
 בשחמ ישמתשמ ויה אלש ילהנימו ימדקא
 המ" ונעט םקלחו ףרטצהל ורהימ אל ,םירידס
 עורג אוהש תורמל) "?םייקה ראורב ול ער
 .בשחמהמ םידחופ םהש ודוה םקלחו (דאמ
 ופרטצה םירידסה בשחמה ישמתשמ קר
 תרושקתל איבה אל ןטקה םרפסמו תכרעמל
 םג ןיא ,הבורמ תרושקת ןיא םא .הבורמ
 -עמה ,ךבש ןוויכו סנכנה ראודב תולכתסה
 הל הפסונ ,ראודב לכתסהל תוביס רתויו הר -ובעת רתוי רוציל ידכ .תיביטקפא הניא תכר
 לכל תוירוביצ תועדוה חולשמל היצפואה
 םוסרפ רוניצל תכרעמה הכפה ךכ .םינעמנה
 ץורע רשאמ רתוי ,םיבושיחה זכרמ לש
 ןיידע ןכמ רחאל ג .םייונמה ןיב תרושקת
 םהל םיכחמש ועדי אל םייונמהש היעב התיה
 ב .ראודה תברעמל וסנכנ אלש דע םיבתכמ
 .םינותנ דוביעל 207ה סנכה לש תואצרהה ץבוק ךותמ
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 רשפיא 606 לש הלעפהה תכרעמב רופיש
 -לחתה (קזסטט6טזט) לחונ יונמ לכל תונבל ונל
 -ומה להונ ,ןובשחל וסנכיה םע עצבתמה ית
 תאו ול םיכחמה םיבתכמה רפסמ לע ונל עיד
 ליעומ הז םירקמה בורב .םינעומה תומש
 ךולכל ומכ ךכל םיסחייתמה םייונמ שי םלוא
 .היזיולטב

 םיקחמנ םיבתכמ
 .םיצבקה תקיחמ התיה האבה היעבה
 ץבוק לכש קוח שי ןוירוג-ןב תטיסרבינואב
 קחמנ - םייעובש ךשמ וילא םישגינ ןיאש
 תומלעיה עונמל ידכ .תכרעמה ןמ תיטמוטוא
 ,שדוחל םיאולימל אציש יונמ לצא םיבתכמ
 היה ,םירחא םיניינעב דורט היה םתס וא
 יצבק לכב העיגנ עצבמה להונ תונבל ונילע
 -יעפהלו םויל תחא םייונמה לכ לש םיבתכמה
 העיגנ עצבל םג ונל רשפיא הז לחונ .תינדי ול
 "גת םתקיחמש םירחא םייטרדנטס םיצבקב
 חוכ תא ונלדגה ךכו ,שמתשמל קזנ םור
 .ינורטקלאה ראודה תכרעמ לש הכישמה

 םירבטצמ םיבתכמ
 דצה הניה םירבטצמ םיבתכמ לש היעבה
 ןייעל חרוט וניאש יונמ .עבטמה לש ינשה
 םיבתכמ רבוצ ,ןהשלכ תוביסמ ולש ראודב
 הז רבד .ולש תינורטקלאה ראודה תביתב
 לע םוקמה רובע לדגו ךלוה םולשתל םרוג
 םולשת םייק ןוירוג-ןב תטיסרבינואבו ,קסירה
 .קסידב םיצבקה תרימש רובע יתועמשמ
 ראודה יכ העומשה האצי םיוסמ בלשב
 ךכל םרג הז רבדו בר ףסכ "לכוא" ינורטקלאה
 -שפא היה אל יונמה ןמ םולשתה תא ענמיש ןורתפ .תכרעמה ןמ ושרפ םייונמ המכש
 אל יונמל - קסידה לע םוקמ זובזבל םרוג היה ןכש ,יוצר היה אל - ירשפא היה םאו יר
 ירחא םיבתכמה תא קוחמל הביס התיה
 ץבוק תריצי היה יקלחה ןורתפה ,םתאירק
 -יתב רשאכ ,וב םתרימשו םיירוביצ םיבתכמ
 לבל עיבצמ קר רמשנ יונמ לכ לש ראודה תב
 -בדה עבטמ ,ויה וארקנ אלש םיבתכמה תיב זרמו תויה .ארקנ אלו חלשנש ירוביצ בתכמ
 .רופיש ךכב היה - םיירוביצ ,םיר

 הלבק רושיא

 :תכרעמל

 -עמב תונימא רסוח איה הביסהש ב וטנ הבושתל וכז אלו בתכמ ובתכש 5
 תויצפוא 4 ונפסוה וז היעב רותפל ידכ 8

 .שרופמב תאז שקבמ לבקמה רשאכ
 שקבל ןתינ - םיכחמ םיבתכמ תקידב .4

 -ושה לש םיבתכמ המכ קודבל תכרעמהמ
 תינורטקלאה ראודה תביתב םיכחמ לא
 .רפסמ היהת הבושתה .םייוסמ ןעמנ לש

 אלא שממ לש םיבתכמ םניא הלבק ירושיא
 תכרעמל םיסנכנש עגרב ךסמה לע םיעיפומ
 הלועפה םע םימלענו ,ינורטקלאה ראודה
 .האבה

 הדיל תושפוחו שפוח ,םיאולימ
 תורדעיה | תופוקתל | םיאצויה | םייונמ
 .לופיט השרדש היעב ורצי תויתועמשמ
 הזכ יונמ לכל םשרנ ויפל רודיס היה ןורתפה
 הרוש תב העדוהו תורדעיהה םויס ךיראת
 חולשל שקבמש ימ לכ לבקמ התוא ,תחא
 םא כ"חא לאשנ בתוכה .רדענה יונמל בתכמ
 ךיראת תא .אל וא בתכמה לע רתוומ אוה
 יונמה סינכמ העדוהה תאו תוררעיהה םויס
 .תורדעיהה תפוקת תליחת ינפל ומצעב
 -מוטוא העדוהה תלטבתמ ךיראתה רחאל
 .תיט

 לסהמ םיבתכמ תאצוה
 םיתעל יכ רבתסה תכרעמב הדובעה ידכ ךות
 חלוש וא) בתכמ לבקמה יונמ תובורק
 רחואמ בלשבו קתעה רמוש וניא ,(בתכמ
 תכרעמל הסנכוה ךכיפל .ךכ לע טרחתמ רתוי
 וא חלשנש בתכמ לכ ."לס" תארקנש תפסות
 ןתינ םהב .םייעובש ךשמ לסב רמשנ ארקנ
 בתכמל וכפוהל ,וארקל ,לסהמ ואיצוהל
 .וסיפדהל וא שדחמ ותוא חולשל ,רומש
 ,ןיטולחל בתכממ רטפיהל םיצורה הלא ןעמל
 לסהמ בתכמ איצוהל תורשפא הנשי
 תבית תוקנל תורשפא שי ןכ ומכ .ודימשהלו
 לכ רשאכ ,םיבתכמב האלמתהש ראוד
 לפטל ןתינ וב ינמז ץבוקל םיכפוה םיבתכמה
 .תכרעמה לש יללכה ךרועה תועצמאב
 בתכמ קוחמל תורשפא ןיא ,וז הטישל טרפ
 .ןושארה ףדה תא תוחפל ונממ אורקל ילבמ

 דיתעל ראוד
 תכרעמל ונסנכה ,םייונמ המכ תשקב יפל
 ידיתע ךיראתב קר ארקייש בתכמל תורשפא
 הרוקש יפכ ,דימ ראודה תביתל עיגי אלו
 ךיראתה תא ןייצמ חלושה .ליגר בתכמל

 עיפומ טירפתה .הנושארה תואה קותקת י"ע
 םרוג (?) הלאש ןמיס קותקתו תחא הרושב
 .תורשפא לכל רבסה םע אלמ טירפת תגצהל
 לכו ןבומ היהיש ךכ ,םיטירפתה ץע תינב
 ,שורדה םוקמל עיגהל דציכ עדי שמתשמ
 ונאש היעתו יוסינ לש הנידע הכאלמ איה
 .המוציעב ןיידע

 ימואלניב ראוד
 ןוירוג-ןב תטיסרבינוא הרבוח 1985 תליחתב
 -ושיחה יזכרמ לכ תא תרבחמה ₪ווחשו תשרל
 -פאמ וז תשר .ץראב תואטיסרבינואבש םיב
 תואטיסרבינוא לש בר רפסמל רשק םג תרש
 ראודה תכרעמ .הפוריאבו הדנקב ,ב"הראב
 הרשפיאו תימואלניבה תכרעמל הרבוח ונלש
 התואב םיבתכמ לבקלו חולשל יונמ לכל
 בתכמה תחילשל םזינכמהש תורמל ,הרוצ
 לודיגל איבה הז רבד .ןיטולחל הנוש ל"וחל
 רשפיא אוה ןכש ,ינורטקלאה ראודב ןינעה
 -ויט בשחמב ןיכהל הטיסרבינואב םירקוחל
 םילילמת דבעמב םתונשל ,םירמאמ לש תוט
 -עוצקמה םהירבחל תורעהל םתוא חולשלו
 הניש הז רבד .םהירבד יפל .םלועה לכב םיי
 ןיב קחרמה תא ןיטקהו יעדמה םמלוע תא
 ראודב ןיא | הרואכל | .תואטיסרבינואה
 .ליגרה ראודב שיש הממ רתוי ינורטקלאה
 תוריהמ ,חולשמה לש תוידיימה ,תואיצמב
 ותואב םימעפ המכ םיתעל) תובושתה תלבק
 ריחמהו שומישה תולק ,(רוזחו ךולה םוי
 םירקוח לש הדובעה תרוצ תא וניש - לוזה
 תויעב ורצונ יכ ןייצל שי ,םלוא .םימיוסמ

 -ועש ךכ ,ץבוקב רמשנ בתכמהו ,הז הרקמב
 -אתה רחאל .הלגתת אל םש ותואצמיה תדב
 בתכמל ידיתעה בתכמה ךופהי שקובמה ךיר
 עידומה להונה י"ע תאזו ,ארקיהל ןיתממה
 תיטמוטוא עצבתמה ,םיניתממ םיבתכמ לע
 .ןובשחל הסינכה םע

 דחא בשחממ םינושה םידוק לש תורומח
 ןיידעש תויעב ,םינוש םיטרדנטס לשו ינשל |

 .ןלוכ ורתפנ אל

 תירבעב םיבתכמ
 הדובע םירשפאמ םניא םיפוסמה תיברמ
 ללכ םיקקזנ םניא םייונמה תיברמ .תירבעב
 ראודב הדובעה תעב תירבעב שומישל
 בתכמ תביתכ םג ונרשפיא ךכיפל ,ינורטקלאה
 .תילגנאב ולוכ חיש-ודה םלוא תירבעב

 םוכיס
 -ןב תטיסרבינואב ינורטקלא ראוד תלעפה
 תויעב רותיא לש ךשוממ ךילהת התיה ןוירוג
 םישנא לש ישוקה לע תורבגתה לשו ןנורתפו
 םייק הז ישוק .הנוש תרושקת תרוצל לגרתהל
 -ידס בשחמ ישמתשמ םהש םישנא לצא םג
 תשרב םתובלתשה יכ חינהל ןתינ רשאו םיר
 םיאב םניאש םישנא איבהל .רתוי הלק אהת
 ןפואב בשחמל ואוביש ךכל ,אליממ בשחמל
 - םהלש ינורטקלאה ראודה תא ולבקיו רירס
 םילוכי ונניא ןיידעו רתוי הברה השק הז רבד
 .ךכב ונחלצה יכ רמאל
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 לש השאר תא קר םיאור םתא

 תיב"ב אצמנ סיסבה .הדימריפה

 לש ר"מ 5000 .עדמ תוריתע

 .רזע יתורשו םיפלח ינסחמ ,.תודבעמ

 םיאנכט ,םיאסדנה ,םיסדנהמ 0

 עדילש המצוע .הלהנימ ישנאו

 .םדקתמ יגולונכט

 ; תוישעתל "םידיתע" תירקב ,"טדר

 ךב לפטמוהשימ
 27 הנומ טדר לש תורשה ףגא
 תודבעמ .םיאנכטו םיאסדנה
 ןיא .םדקתמ רושכימ .תוללכושמ
 זמ הלודג תורש תדיחי לארשיב
 ופשו-םס יבשחמל ,וזמ תללכושמ
 םע ךל .רתויב םילודגה םעךל
 .טדר םע ךל .רתויב םימדקתמה
 תמלשומ הכימת השיגמ טדר
 .ופאו-פס ישיאה בשחמב
 יתנש סיטב לע תורש יזוח +

 דויצהו וילולכמ ,בשחמל
 .הוולינה יפקיהה

 םיסיטרכ לש ןוקיתו הקזחא *
 .םידדוב םילולכמו

 הליבומה הרבחה טדר
 תויגולונכט קווישב לארשיב
 .תומדקתמ

 מ"עב הקינורטקלא תסדנה .- ד 0 וו
 עדמ תוריתע תוישעתל הירקה  םידיתע

 03.48321ו-9'לט -- ביבא לת ,תרש הונ י
 371452 סקלט 61430 א תובל ות 8

 ה קינורטקלא יביכרו רושכמל ו'סמ רוקמה

₪ 

 לארשיל יגולונכט ןוכמ - ןוינכטה ,םיעדמהו היגולונכטה תארוהל הקלחמה ,ןורול ירוא ר"ד

 ךוניחב םיבשחמ

 תואיצמו ןוזח :םויכ וגול
 אובמ

 -אל ,ישיא םוכיס הווהמ הז רמאמ .תויעב
 הדובע לש ןויסנ תונש שמח לש ,ילמרופ
 םידלי םע םירחא לש םהיתודובעב היפצו
 הז ןויסנש דועב *.וגול תטישב םיבשחמ םעו
 ןפוא רבדב וגול לש הנוזחמ בהלנ ינריתוה
 -דבו ,םיבשחמ םע םידלי לש היצקארטניאה
 וז היצקארטניאב ןומטה לאיצנטופה רב
 םג םויכ רע ינא ,תיתועמשמו הקומע הדימלל
 לש וכרדב םיבצינה םיידוסי םיישק המכל
 יפכ ,"המצוע-יבר תונויער" תשיכרל דליה
 .טרפאפ י"ע התזחנש
 -וניחה הסיפתל אובמ הווהמ וניא הז רמאמ
 ארוקה יכ חינמ אוה .וגול תפשל וא תיכ
 לש ורפסב םיעיפומה תונויערה תא ריכמ
 הסנתה ףא ילואו אזוחשגוטזומ טרפאפ רומיס

 חותינב קסוע רמאמה .וגול תארוהב תצק
 תויתרבחו תויתונכית ,תויכוניח תועפות
 םינשה ךשמב ררבתהל ולחהש תומייוסמ
 תנשב בחרה להקל וגול אצי זאמ ופלחש
0 
 םירפס םיאצומ ונא תיחכונה וגול תורפסב
 וגול לש יכוניחה ןוזחה תודוא םינייוצמ
 דואו (10,9) הדימלו הארוהב המושיי ,(11,7)

 תנכדועמו תמגרותמ הסריג וניה הז רמאמ (
 1020 17068צ: .לופוסח תש 16690, רמאמה לש

 דש 6 סחוקטווחש 136תטז. [6זטהזע 5

 דחיב בשחמה תפשל יתנווכ "וגול תטיש" ירמאב :
 טרפאפ י"ע וראזתש יפכ ,תיכוניחה הסיפתה םע
(7). 

 לח ,הז רמאמ לש תילגנאה הסרגה הבתכנ זאמ *
 ולכוי םיניינועמה .ןאכ ראותמה בצמב רכינ יוניש
 וגולל תעגונה תורפס לש הפָיקמ המישר אוצמל
 (5)זב

 חנומל ןוצר עיבשמ םוגרת ריכמ יניא ,ירעצל טוטָפ*
 - יחרכה קלח םה וא ,תיכוניחה ונתשיג יפל טק
 ונניאו הדימלהו תונכיתה ךילהת לש - ליעומ וליפא
 "האיגש" הלימה ךכיפל .תילילש העפות םהב םיאור
 -לילשה תויצטונוקה בקע תואנ םוגרת הווהמ הניא
 -לנה (ןויצ תדרוה ,ןורשכ רסוח ,ישיא ןולשכ) תוי
 יוטיבה תא ךשמהב ץמאא תאז תמועל .הל תוו
 .שטטטעעוחש רובע "יופינ" לבוקמה
 היזאיפל ישיא בוח םג ןאכ ריזחמ טרפאפ *
 ותעפשהל רשאו ,תודחא םינש דבע ותציחמבש
 .תיכוניחה ותנשמ לש םירכינ םיקלח בח אוה

 ,(1./3) תמדקתמ בשחמ תפשכ וגול תוד
 -זוח םירחאה םירמאמהו םירפסה בור רשאכ
 .[(2) ,לשמל] םיאשונ םתואב םיקסועו םיר
 ,הטישבש םיישקה לע בתכנ טעמ ךא ,םלוא
 לע רבגתהל תונויסנה לע הזמ תוחפ דועו
 *.ןלא םיישק

 "טה ברה לאיצנטופה תא שממל וננוצרב םא
 הנפת וגול תייליהקש רבדה ינויח ,וגולב ןומ
 הלא םיישק דומילל הבל תמושת ברימ תא
 .םיביצמ םהש תויכוניחה תויעבהו

 תטישב הדימל תויעבב ןודל יאובב +.
 קבאמל | ררגיהל | יתנווכב | ןיא | ,וגול
 וגול לש התאוושה לע שוטנה יגולואידיאה
 ישומישל תורחא תושיגל וא תורחא תופשל
 -וגול"כ ,רבד לש ותימאל .ךוניחב םיבשחמ
 וקוסיעמ רכינ קלח שידקמה ,רהצומ "ליפ
 םינוש םיטקפסא לש הארוהו רקחל יעוצקמה
 לש דמעמל ןועטל וליפא הסנמ יניא ,וגול לש
 איה יתווקת תאז םוקמב .יביטקיבוא ףיקשמ
 דחא לש רשקהב הז רמאמ הארי ארוקהש
 -ית דומיל לע וגול לש םייזכרמה תונויערה
 רקחל םשייל אב ינא ותוא ןויער - תונכ
 הפצמ אהת לע םלועל :המצע וגול תטיש
 תמלשומ הרוצב "ץורי"ש בכרומ טקיורפמ
 ונודל וא וחנזל ןיאש יאדוו ,הנושארה םעפב
 .פטאא המכ וב ואצמנש םושמ קר ןולשבל
 -ה תא ןיבהלו תולגל ןויסנה י"ע ,אברדא
 רתוי הקומעו הבוט הנבה םיגישמ ונא ,טטקא
 םגש ,אופיא ,רבדה יעבט .דמלנה אשונה לש
 -ל הקוקז וגול לש תיכוניחה היפוסוליפה
 חטשב התוא "ונצרהש" רחאל ,0טטטטטומפ
 קדקודמ ןויעש ןימאמ ינא .רכינ ןמז ךשמב
 תונורתפ תאיצמל איבהל יושע ולא טטעו-ב
 .ולא םיישקמ םיברל םיקימעמ םייכוניח

 רקיעב םיססובמ ןלהלש םיחותינה .הלוחת
 םיליגב וא 'ז-'ה תותיכב םידליב תויפצת לע
 -כשל םתופקת תלבגומ ךכיפלו ,ולאל םיבורק
 -שכומ ויה םידליהמ קלח ,תאז םע .וז ליג תב
 תועפותל תופצל ריבס ןכלו ,דחוימב םיר
 ,רתוי םיהובג םיליגב םידלי לצא םג תומוד
 תמרדוק הלכשה םהל ןיאש םירגובב ףא ילואו
 -והב ינויסנ .םיבשחמ וא הקיטמתמ יאשונב
 עיבצמ םיטנדוטסלו םירומל וגול תאר
 "יאמ .םיבר םירקמב הפקת ןכא וז הרעשהש
 -וימבו ,ןאכ םיחוודמה םיישקהמ םידחא ,ךד

 הארנכ םה ,ינבמ תונכיתל םירושקה ולא דח
 ילעב םירגוב ןכש ,יתוחתפתה יפוא ילעב
 רתוי הברה םהילע ורבגתה תעצוממ תלוכי
 .ונדבע םתא 'ו התיכ ידלי רשאמ תולקב

 יסיסבה טקילפנוקה
 וגול לש םינושה םיטביהה .הליבחה תרתה
 דאו ,"הליבח תקסע"כ טרפאפ יבתכב םיגצומ
 ןכא - הידגנתממו וגול יכמותמ - םיבר םישנ
 ןוידה תרטמל ,תאז םע .ךכ םהילא םיסחייתמ
 תא ריתהל ליעומה ןמ הז היהי ,יחכונה
 םינושה היביכרמל סחייתהלו הליבחה
 םייזכרמ םיביטומ ינשל רקיעב יתנווכ .דרפנב
 םירצוי ינויסנ יפ לע רשא ,א1וחשיוטזחא לש
 ולא םיביטומ .וגול ימושייב יטיסב טקילפנוק
 "תיט'זאיפ הדימל" ,טרפאפ לש ויחנומב ,םה
 ,םיסחייתמ םהו ,"המצוע-יבר תונויער"ו
 -מלנה םינכתלו הדימלה תטישל ,המאתהב

 וגולב םיד

 -זאיפ הדימל ,טרפאפ יפל .תיט'זאיפ הדימל
 וא ,(7 "מע 7) "הארוה אלל הדימל" איה תיט'
 .(31 'מע ,םש) "םידומיל תינכת אלל הדימל"
 י"ע  תשחרתמ הדימלה ,תאז םוקמב
 - יחכונה הרקמב) הביבסה םע היצקארטניא
 םידליה םינוב התועצמאבש ,(וגול תביבס
 "ויו רתוי םייתבישח םינבמ הגרדהב םמצעל
 לש הז גוס לש קמועהו ףקיהה .םיבכרומ רת
 לש וירקחמב לכמ רתוי ומגדוה הרימל
 ןאכמו ,ה'זאיפ ןא'ז ירצייוושה גולוכיספה
 הדימל ךילהת" והז לטרפאפ הל ןתונש םשה
 -תהל םילוכי רפסה יתבש תובר תונוכת לעב
 -ילצמ םידליה לכ) יביטקפא אוה :ןהב אנק
 תוינכת וא םירומ שרוד וניא) לוז אוה ,(םיח
 תאז םישוע םידליה) ישונא אוהו ,(םידומיל
 םיחבשל וקקדזיש ילב ,הגאד תרסח הריואב
 טרפאפ .(42 'מע ,םש) "(ץוחבמ םישנועל וא
 הדימל לש תוטלוב תואמגוד רפסמ איבמ
 תשחרתמה ,םיכבוסמ םיאשונ לש תיט'זאיפ
 תפש תדימל ,ןהיניב ;ס"היב ליג ינפל דוע
 ,םימדקומ םייטמתמ םיגשומ תדימלו םאה
 אשונ .דועו רפסמה גשומ ,רומיש יגשומ ןוגכ
 הדימל ןיב האוושה שממ ךורעל ןתינ וב דחא
 -'זאיפ הדימל ןיבו רפסה תיב חסונב תילמרופ
 דלי ןיב הוושה :הרז הפש תשיכר אוה ,תיט
 דלי ןיבו רפסה תיבב תילגנא דמולה ילארשי
 .הילגנאב םינש רפסמ יחה ילארשי
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 ינל חרכהב .(היצקלפר) הר תוכילומ ולא תויפצת ןיא ,

 = םירוצי םה םידליש תימיטפואה הנומתה | לע הז ןונגסב 0

 לש םיליגב םידלי רוריבב םיגיצמש תונרקחהו | ,ךרדה עצמאב ןתונשל ל םיטקיורפ ןונרקסה םע האוושה .םעבטמ םינרקסו םינר | גישהל םוחולצמ בצה ת
 ,בהל םהלש ךרוצה םעו ,רפסה-תיב םורט | ושגפש טטפו"ה וא םהיתורטמ תא

 תוהמ תא בטיה
 םוקמ תנתונ ,ביבס תורוקה תועפות ריבסהלו .רבד לש ופוסב ומלענ פלה ל ילבמ
 ןטה ליעל תראותמה תוגהנתההש הרעשהל | נא ןיאש שיגדהל ל ל ב
 ילילשה יאוולה תועפותמ תחא ךא | הניחבמ תו , ו מל ידב
 לש רקמה תירפס-תיבה הדימלה ל ןהב -- - חָפ"ב האור

 וליפאו הבושח איה
 איה ליעל יתרייצש הנומתה םא .יכוניח רגתא | םירקמ תוללוב ולא

 ךפסמ הליכמ טרפאפ לש ותרותש ירה ,הנוכנ

 הגרדממ יכוניח רפתא ב םיביצמה טטָפ | םיריעצ םידלי לצא ןוגכ ,יתונכיתה ךילהתה

 -יזאיפ הדימל שחרתתש ידב הקיפסמ הניא | ,תלוכי ילעבו רתוי םירגוב םידימלה = דליה לעופ הבש "הביבס"ה םא .הנושאר | .םג ,ןכ לע רתי .םידחוימ הדימל יישק ילעב וא
 ןנילע לטומ ,המצועה-יבר תונויערה לש תיט | םייניבה יבלשב ליעומו יעבט אוה הז" נט

 תא איבהל רתוי תויביטקא םיכרד אוצמל | "שונל וא בצה תקיפרגל םיעדוותמ םה םהב
 תא בירקנש ילבמ ,ולא תונויער תדימלל דליה | ,םיכילה ןוגב) בצה תונביתב םייפוצפס םוא
 תיתועמשמ ,תישונא הדימל לש חורה | תכפוה העפותה .(היסרוקר וא .םינתשמ
 -תפ ימע שיש ןועטל רמייתמ יניא .תיתריקחו | הפיכב טלוש ןיידע הז ןונגס רשאב תיתיעבל

 וקבאנ ותיא ,יסיסב הכ יכוניח רגתאל ןור | םידבועה ,'ז-'ו תותיכב םירשבומ םידלי לצא
 ךמתסהב םלוא ;םינמזה לכב םירואנ םיכנחמ | -חא םישדוח ךשמב תרשכומ הרומ תציחמב
 ונכרעש םיטרופמ תויפצתו םירקחמ לע | םיאנתבש איה ולא םירקמב השוחתה .םיד
 תטיסרבינוא לש ךוניחב םיבשחמה תדבעמב | רתוי לבקל קפס אלל םילוכי ויה םידליה ולאב
 שי ,(סיקצצ הנירו רשנ הלרפ םע דחיב) הפיח | לע רותיו אלל םג - םהלש וגולה תדימלמ
 הז ןוויכ .ירשפא ןוויכ לע עיבצהל יתלוכיב | םתמשגה ךרוצלש םייכוניחה םילאידיאה
 -י'זאיפה הדימלה לש היצקיפידומ לע ססובמ .וגולה תפש החתופ

 הדימל" הל ארוק ינא - טרפאפ לש תיט
 - ((כטהפו-18861ו8ח [697חוחַפ) "תיט'זאיפ-ןיעכ | תשרוד המצוע-יבר תונויער תדימל .תונרקס

 םירומל רתוי ליעפו יזכרמ דיקפת תנתונה | םימכחותמו םישדח םינבמ תוחתפתה
 לש עפש הריאשמ ןיידע ךא ,הדימל ירמוחלו | היילעב חרבהב םיוולמה ,דליה לש ותבישחב
 - לכמ בושחהו .דליה ידיב הטילשו שפוח | והמ .רתוי םיהובג היצקלפרו הנבה תמרל
 תיטופיש-אלהו תיתריקחה הריוואה תרמשנ | ונוזח ?וז תיביטינגוק החימצ עינמה "קלד"ה
 .תיט'זאיפ הדימל לש | לש תיט'זאיפ הדימל לע רבדמה ,טרפאפ לש
 לש לדומ לע ססובמ ,המצוע-יבר תונויער
 -הל קזח ךרוצו ,תרעוב תונרקס זוחאכ דליה
 םישחרתמה טטָפפ-הו תועפותה רשפ תא ןיב
 יושע הז רואיתש דועב .בשחמה ךסמ לע
 ולא רקיעב) םידלי לש םייוסמ טועימ םולהל
 םע בשייתמ אוה ןיא ,("םיננוחמ"כ םיגווסמה

 ה םיבר םידלי ,ב"פעא קה תונויער ולא .המצוע-יבר תונויער םירשוקה 2 - הבישח וא (ןונבית)
 יעדמ ,הקיטמתממ םיקומעו םיבושח םיגשומ

 םמלוע םע ,'וכו תויעב-ןורתפ יכרד ,בשחמה

 םידליה י"ע םיווחנ ולא תונויער .םידליה לש
 תא םהל םינתונ םה רשאכ המצוע-יברכ

 םיאור םמצע םידליהש תורטמ גישהל חוכה

 יתלב וא תושק ויהש תורטמ - תובושחכ

 .ולא תונויער תרזע אלל הגשהל תונתינ

 תדובעב ולאכ תונויער לש תוצופנ תואמגוד

 ןויערב "בצה התא היה" ןה וגולב םירלי

 שומישה ;םיכילה יופינו הביתכב עייסמ

 ;םיבכרומ םיכילה תינבהל םיכילה-תתב

 (רטמרפ) ךילה לש טלק-ינתשמב שומישהו
 לש עבצב וא הרוצב .לדוגב הטילש םשל
 הדבועה .ךילה ותוא י"ע םירצוימה םירויצ
 תונויערב הרישע וגולב הדובעה תביבסש
 הנעטה תא תרשפאמה איה ,המצוע-יבר
 .תונכית תדימל "קר" הניא וגול תדימלש

 ךכ דובעל תורשפאה

 תויצאוטיס .תיחרכה

 לש הקימעמ הנבהל םיפצמ ונניא םהבש

 איה ןאכ תירקיעה הנעטה .טקילפנוק
 -טמה יתש תא תינמז-וב גישהל הפיאשהש
 םושייב יסיסב טקילפנוק תרצוי ולאה תור
 םא ,דחא דצמ .השעמל הכלה וגול תטיש
 תינטנופס הלוכש הדימל לש לאידיאב קובדנ
 -ויערהש אוצמל םילולע ונא ,תנווכמ יתלבו
 םידליה לצא םיטלקנ םניא המצועה יבר תונ
 אוח6- תאירקמ תווקל היה ןתינש הדימב
 ולא תונויער ףוכאל הסננ םא ,ינש דצמ .(סזחו
 אוצמל םילולע ונא ,רתי-תופיקתב םידליה לע
 דומה תירפס-תיבה היצאוטיסב בוש ונמצע
 ןתוא יאוולה תועפות לכ םע ,הפייעל תרב
 תוללוכה תועפות .עונמל וגול תשיג הסנמ
 לש תינכימ הדימלו ,ןולשכו רוכינ תושוחת
 .דמולל תישיא תועמשמ ירסח םינכת

 תונושארה םינשב הדשב הרקש המ 11368
 1980-ב טרפאפ לש ורפסו וגול תעפוה רחאל
 -ריפ םלועה יבחרב םיבר ךוניח ישנאש ,אוה
 לכל תדגנתמב טרפאפ לש ותרות תא וש
 תויוליעפ .הרומה לש הרישי תוברעתה
 רמוח לש תילטנורפ הארוה ןוגכ ,תויתרוסמ
 -ומה י"ע םידליה לע תומישמ תלטה וא שדח
 הרימלה ךילהתל תוקיזמכ וספתנ ,הר
 אל ולדתשה םירומו ,"וגול חור"ל תודגונמכו
 תובוגתל טרפ ,םידליה תדימלב ללכ ברעתהל
 םיעדומ יתלב םתויהב .םידליה דצמ תוינפ לע
 -ייחתמה תורשפלו ליעל ןייוצמה טקילפנוקל
 תא םתדובעב םירומה ושיגדה ,ונממ תוב
 תונויערהש םתווקב ,תיט'זאיפה הדימלה
 לצא ,םהילעמ ,והשביא וטלקיי המצועה-יבר
 ,יתויפצתו ינויסנ יפ לע ,םלוא .םהידימלת
 ןונגסל םירדרדתמ םידליה בור ולא םיאנתב
 םוגרתב) 96אוחַפ ותונכל ןתינש תונכית
 וניאש ןונגס - *("הנחבה אלל תוכהל" ,ישפח
 .םימכחותמו םיקומע תונויער תדימלל םרות
 -ווסינ לש הבר תומכב ןייפואמ הז ןונגס
 המידק הבישחב טעמ ךא םיוולמה ,היעטו

 וז השיג לש דחא ינוציח יוטיב .דמולל ךירדמ
 הווהמה ?דומיל תרבוחב שקובמ שומיש אוה
 "בטה םיטקפסאל היצמרופניא רוקמל ףסונ -
 ו ךירדמ ןיעמ - תונכיתה לש םיינ
 ווכל ןויסנ השענ וז תרבוחב .המצוע-יבר

 ו תויוליעפל תונידעב דמולה תא | לש םנייעמ רקיע .םידליה ב --

 .ולא תויוליעפ לע היצקלפרלו ,ולא תונויער | (וס 99 תה ל עגרב

 -תתב ליעי שומיש דמלל ידכ ,לשמל ךכ | .םיתעל - פפה לע 0% ולבמ תובורק
 ונגצה ,ינבמ תונכית לש יסיסב ןויערכ םיכילה ותורצוויהל ו דל תנו ותומלעיהלו

 ,בצה תקיפרגב תונכית תולטמכ ,םידליה ינפל | שארמ ו ול היצקלפרל וא
 רשאב ,םימוד םיקלחמ םייונבה םינוש םירויצ | תובורק םיתעל . בל המורב .תודגנתהב

 ידכ .רויצל רויצמ םינתשמ םהיניב "םירפת"ה | םיבהוא םיב 87 - םהירבחמ קיתעהל

 זרוע (היצקלפר) םתדובע לע הבישח דדועל | םיטקפא ה קל לשמל) םימישרמ
 הנוש המו הווש המ" הלאשה תא כ"חא ונר | זרוקר וא - תונרקס רלגוש ילב ,(היס
 תנווכמה ,תרחא הלטמב ."?ולא םירויצב | תוהמ -- ד 0 בותכ אוה ךיא - ךילהה
 תומד ,לשמל ,ידמל בכרומ רויצ רייצל "בצה | ינועמ - ב רצומב רתוי הברה םיני תא דמלל" םידלוהמ ונשקיב ,הרטמ התואל | ל 0 - ה םירקמבש רמולו םכסל

 תונשל םהמ ונשקיב ךשמהב .השיא וא שיא | ."חתב ב ,ןתריציל איבמה ךיל

 ,לשמל ,םימייוסמ םינפואב םימייוסמ םיקלח
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 לבוקמה הזמ הנוש חטאו יוטיבה לש הז שומיש *
 לע אוה שגדה םש .םיחמומ םיתנבתמ לש רשקהב
 י"ע תוכבוסמ תויעבמ ץלחיהל תנכתמה לש ותלוכי
 -וסמ הירואית רדעיהב ,םימכוחמ "םיקירט" תאיצמ
 .היעבה לש האלמ הנבה וא תרד
 ."םיבצ יקסעל ךירדמ" ,רפסכ םייתניב האצי *

 ו"משת ןסינ 6 לירפא "בשוח השעמ" 4

 תראותמה חורב תישענה ,תנווכמ הארוה | םיעבצב םיילגרהו םיידיה ,שארה תא עובצל
 וליפא ילואו תונלבוסב םלצא תלבקתמ ,ליעל | ובתכש םינושה םיכילהה ןיב האוושה .םינוש
 .הכרבב | תיעבט הרוצב םיגדהל ונל הרשפיא םידליה
 -טבמ תיט'זאיפ-ןיעכ הדימלש דועבש ןייצלשי | "אלודומ תונכית לש תונורתיה תא תענכשמו
 ךשמב ונלצא שבגתהש הארוה ןונגיס תא .יר
 הרומא הניא הז גשומ תועמשמש ירה ,םינשה | וליאכ הארנ ,"תיט'זאיפ"ה הדימלל האוושהב

 םע הנתשתייאדו איהו ,תיפוס וא העובקתויהל | הווהמ דומיל תרבוח י"ע הנווכהו הכרדה
 -רוההו הדימלה ךילהת תא ונתנבה תורפתשה | תיברימ הימונוטוא ןתמ לש לאידיאהמ הגיסנ
 - םמצעל ואצמי וגול ירומש איה יתווקת .הא | לש ןוכנ בולישש הארה וננויסנ .דמולה דליל
 - םהידימלת ינייפאמו ישיאה םנונגסל םאתהב | יפל םיטקיורפ לע הדובעו תרבוחב שומיש
 רתי-תשגדה ןיב ,םהלש יטרפה בהזה ליבש תא | יפל .הכופה האצותל איבמ ,דליה .תריחב
 ,(דמולה יכרצ תחנזה ךות) דומילה רמוח לש | תועצמאב םידמול ןיידע םידליה ,ונתסיפת
 ןוצר ךותמ) דומילה רמוח לש רתי-תחנזה ןיבו | אלא ,"תידומילה הביבסה םע היצקארטניא"
 .(הדימלה ךילהתב יהשלכ היפכמ ענמיהל | הרמוחה דבלמ ,וז הביבס תללוכ התעש

 תונפל תורשפאה .תרבוחה תא םג ,הנכותהו
 ינש האלימ ךירדמה תסנכה .הרומה םוקמ | וז הדבועב רכזיהל ידכ תרבוחה לא םעפ ידמ
 רוציבל העייס איה ,תישאר .םיפסונ םידיקפת | ,ךשמהל תונויער לבקל ידכ וא ,תרחא וא
 -יא תא ,רמולכ ,םידליה לש הימונוטואה | םידליה תואמצע תא ריבגהל אקוד היושע
 חורב) כ"דב ונברס ונא .הרומה תרזעב םתולת | םהיתורטמ תא גישהל םהל רשפאלו
 רשא תולאש לע תונעל (תופיקתבךא תיתודידי | -קדזה תוחפ םעו החלצה רתיב תויתונכיתה
 הפסונְךכ .ךירדמב אוצמל לק ןהל הבושתהתא | תרבוחה לש וז הסיפת .הרומה תרזעל תוק
 הליעומה תרוכזתה ,תוצע לש הליגרה הרושל | עונמל םג תרזוע ,תידומילה הביבסהמ קלחב
 "?רפסב תשפיח םאה" :האבה | התיה וליאכ ,תרבוחב יוצרדאל שומיש
 .םירומל תישממ הרזע םג הוויה ךירדמה ,תינש .תבייחמו החישק םידומיל תינכת

 -תונכיתה היביכרמ לע וגול לש הבוט הארוה
 תושירד הביצמ םייכוניחהו םייטמתמה ,םיי
 -שכה השורר ,ןהב דומעל ידכו ,הרומל תושק
 השקש רבד - הקימעמו תכשוממ םירומ תר
 ,ךכיפל .בחר הדימ הנקבו רצק ןמזב וגישהל
 אלל וגול םידמלמה םירומ לש העפותה הצופנ
 ולא םירומ .המשל היואר הרשכה ולביקש
 םיינכט םיטביה תארוהב זכרתהל םיטונ
 תא םחינהב ,הפשה לש םייריבחתו
 הפשה לש רתוי םיקומעהו םיבחרה םיטביהה
 דיפא ,ןכ לע רתי .תיכוניחה היפוסוליפה לשו
 תא םשייל םישקתמ םינמוימ וגול ירומ ול
 םע םתדובעב וגול לש תיכוניחה הסיפתה
 ,ולא תויעב בקע .םידימלת לש הלודג הצובק
 לודג קלח תרבוחל הרומהמ ריבעהל יוצר
 ןבומ .הדימלב הכימתה לש רשפאה לככ
 לבא ,בוט הרומ ףילחהל לוכי רפסה ןיאש
 "מורתו ,םירומה לכל רוזעל טלחהב לוכי אוה
 תיתועמשמ תויהל הלוכי םידליה תדימלל ות
 הרשכה אלל םירומ לש םירקמב רתויב
 תא ררחשל לוכי רפסה ,הרקמ לכב .המיאתמ
 רתויה וידיקפתב זכרתהל ול רשפאלו הרומה
 רוזעל התע לוכי הרומה ,לשמל .םיבושח
 תא הסנלו םכסל ,בושחל וידימלתל
 שידקיש םוקמב ,בשחמה לע םהיתויוסנתה
 .ומצעב ולא תויוסנתה תרבעהל ונמז בור תא
 -יסו הבישח תגשהל תוליעיה םיכרדה תחא
 דתה תובקעב תיתצובק החיש איה ,ולאכ םוכ

 .תפתושמ תוסנ | וגול ןינעב תורובהמ תעבונ תפסונ הצופנ האטחה *
 .18 לש טקלאיד ןיעמ - תמדקתמ תונכית תפשכ
 .הז רמאמ לש ומוחתמ גרוח הז אשונ ךא

 0 ו

 הז רמאמ .תפלוסמ תאצמנ יתנווכ ההת אלש
 הב רשא ,"וגול תייליהק"ל ורוקמב ןווכ
 תלבוקמ וגול לש תיכוניחה היפוסוליפה
 תרכומ תוחפל וא ,הילעמ תנבומכ טעמב
 תא תונפהל ץוחנל יתאצמ הז עקר לע .בטיה
 דוסי תויעב המכל וגולב םיקסועה בל תמושת
 תויעב - וז תיכוניח היפוסוליפ לש המושייב
 .איהה תעב ןהל םיעדומ ויה םרט םיברש
 -יפתה לש 66טטפ8וחַפ7ה לע שגדה ןבוי ןאכמ
 רתוי המיאתהל ידכ וגול לש תיכוניחה הס
 ושוריפ ןיא 66טטקפוח<פ םלוא .תואיצמל
 המזגהמ הדימ התואב רהזיהל ונילעו ,הייחד
 לש תויראלופופה הלדגש לככ .ךופהה ןוויכב
 םידמלמה םירומה רפסמ םג לדג ךכ ,וגול
 תובורק םיתעלו המיאתמ הנכה אלל וגול
 -וניחה הסיפתה לע גשומ םהל היהיש ילבמ
 .םשייל הדעונ וגול בשחמה תפש רשא תיכ
 הדמללו) וגול תא תוארל םיטונ ולא םירומ
 םידליל תיתודידי בשחמ תפש"כ קר (התיכב
 -טה לאיצנטופה תא םיאיטחמ בורלו ,"םינטק
 -ישלו המצוע-יבר תונויער תדימלל הב ןומ
 יומידל דוגינב *.ללכב הדימלה ךילהת רופ
 (דמללו) דומלל לק רתוי הברה ,יראלופופה
 לש םייריבחתהו םיינכטה םיטביהה תא
 תא דומלל רשאמ ,וגול לש יפרגה קלחה
 תיכוניחה הסיפתה (יפ לע גהנתהלו)
 היעבהש אופיא הארנ .הפשה ירוחאמש
 תוחפ" הניא עגרכ רתוי הצופנהו תירקיעה
 דע יתביתכב יתנווכתה הילאש) "הדימל ידמ
 אלה גוסהמו - "הארוה ידמ רתוי" אלא (הנה
 .ןוכנ

 הדימל ןונגסמ רבעמה .תוט'זאיפ-ןיעכ הדימל
 הלועפ ןייצמ יט'זאיפ-ןיעב ןונגסל יט'זאיפ
 -ימלב יוצמה שפוחהמ קלח תרמהל תנווכמ
 -ויערה לש רתוי הקומע הנבהב ,תיט'זאיפ הד
 ,רומאכ .תיתונכיתה תוליעפב םילפוקמה תונ
 ,תיחרכה איה יהשלכ הרשפש הארה וננויסנ
 יתש תא ןאולמב גישהל לכונש הארנ אל ןכש
 ןיידע היה ןתינ ,תאז םע .דחי םג תורטמה
 הטילשו שפוח לש עפש םידליה ידיב ריאשהל
 לע ודבע םה ,תישאר .הדימלה ךילהת לע
 ריל םנמזמ שילשכ ישיא "ישפוח" טקיורפ
 ,תינש .תרבוחה לע םתדובעל ליבקמב ,בשחמה
 םהידיב ונראשיה ,תרבוחה םע םתדובעב םג
 םאה" הלאשל ,לשמל .םהיתודובע תכרעה תא
 רדסב הז םאה" ,םינוע ונייה "?רדסב הזה תיבה
 בוט קיפסמ הז םא" ,תורחא םילמב "?ךונועב
 אלש ןבומ ".ונליבשב בוט קיפסמ הז ,ךליבשב
 ןייצל ןיינעמ .םינויצ וא םינחבמ םידליל ונתינ
 -סונה תולטמהמ םידרטומ וארנ אל םידליהש
 ףא םהמ המכו ,עצבל םהמ ונשקיבש תופ
 לע רשאמ תרבוחה תולטמ לע דובעל ופידעה
 -ןיעכה הדובעה ןונגס .םתריחב יפל םיאשונ
 לש םהיתולבגמ תא ןובשחב חקול יט'זאיפ
 -ילסכודרפ חרואב ,םג ךא תואיצמב םידלי
 לש תמייוסמ הדימש רבתטמ :םקזוח תא ,והשמ

 הנווכה רתוי עיצהל אב הז רמאמש ןוכנ
 לע ,הדימלה ךילהת לש (טרפאפל תיסחי)
 -יבר תונויערה תדימל תא קימעהל תנמ
 שי הנווכה לע ונרבדב םלוא .וגולב המצועה
 האצרה ןאכ השוריפ ןיא "הארוה"ש שיגדהל
 -ימלה ךילהתב הרומה תוברועמ" ,תילטנורפ
 תואצות םע תויוליעפ תייפכ השוריפ ןיא "הד
 "םיבותכ הדימל ירמוח"ו ,שארמ-תורדגומ
 הדיחא ,השקונ םידומיל תינכת םשוריפ ןיא
 -שגמ ונדועב ,תורחא םילמב .שארמ העובקו
 ונילע תיט'זאיפ-ןיעכ הדימל לש ןוויכב םיש
 -יטנא"  הדימלל רדרדתנ לב רהזיהל
 ."תיט'זאיפ

 םיכילה-תת ,םיכילה
 תוירלודומו
 תא תויעבטבו תולקב םיספות םידליה בור
 טווינ - וגול תונכיתב םינושארה םידעצה
 הסינכ ,רמולכ] םיטושפ םיכילה תביתכו בצה
 האיצי ,טסקט תביתכ ,(רוטידא) ךרועל
 דעצה רבכ םלוא .[ךילהה תצרהו ךרועהמ
 ,םיכילה-תתב שומישה - אבה יתועמשמה
 םירושקה תונויערה רובצימ לכו תוירלודומ
 .תויניצר תויעב ונינפב ביצמ - ינבמ תונכיתל
 ןפואב ריאהל ידכ הז אשונב שמתשא ןלהל
 "ואב ונודנש הדימלה תויעב תא יפיצפס רתוי
 .םדוקה קלחב יללכ ןפ
 ןוידל הז אשונ תריחבל ואיבה תוביס יתש
 -ויערה ןמ המכ ליכמ אשונה ,תישאר .טרופמ

 ידכ ,ליעל רמאנה לכ תא גייסל ילע .האטחה
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 םידליש רתויב םיקומעה המצועה-יבר תונ
 ,בגא ךרדו) וגול תועצמאב דומלל םילוכי
 תודוה ,תינש ;(וגול תועצמאב קר טעמְב
 שי ,םדוק רכזוהש ,סיקצצו רשנ םע רקחמל
 לע רשאמ הז אשונ לע היצמרופניא רתוי ונל
 וא םינתשמ ןוגכ ,םירחא םיבושח םיאשוג
 .היסרוקר

 שומישה דומיל לע םירבדמ ונא רשאכ .תומר
 רחא המצוע-בר ןויער לכ וא ,םיכילה-תתב
 תומר שולשב תוחפל ןיחבהל ונילע ,תונכיתב
 תיחטשהו הנושארה המרה .תונוש הדימל
 -ליה וז המרב .תיריבחתה המרה איה רתויב
 -ריבחת םיללב לש הרוש םידמול טושפ םיד
 רתומ שדח ךילה תרדגהבש ,לשמל ,םיי
 .םדוק ורדגוהש םיבילה תומשב שמתשהל
 -מסה המרה תונכל ןתינ הינשה המרה תא
 -בב שמתשהל דליל תרשפאמ וז המר .תוטנ
 -טנמה תלוכיה תא תשרוד איה ;דמלש םיל
 -תת לש היכראריהכ ךבוסמ ךילה סופתל תיל
 תא םג ומכ ,םהיניב "םירפת" םע םיכילה
 המרה .הזכ ןונגסב תנכתל תינבטה תלוכיה
 השקה איה - החמומה תמר - תישילשה
 לש תושירדל ףסונ ,ןאב .הגשהל רתויב
 היטנ םילגמ רבכ םידליה ,תיטנמסה המרה
 ,ינטנופסו ינוצר ןפואב ולא םילכב שמתשהל
 וז המרבש תווקל שי .ץוחבמ הנווכה אלל
 -יפא ילוא ,החוכ תא שוחל םיליחתמ םידליה
 .ינבמה תונכיתה תטיש לש ,היפוי תא ול

 ןיילקורב לש רקחמה טקיורפ ח"ודב .הרעה
 ולא תומר ןיב הרורב הנחבה התשענ אל (6)
 ןבלו .םיבילה-תתב שומישה תדימל לש
 םריהצהב ,לשמל .םיתעל תולבלבמ ויתונקסמ
 דחא איה םיבילה-תתב שומישה תלוביש
 תוניצרב ןועטל"  לכונש ךכל | םיאנתה
 -וובש חינהל שי ,""תנכתל ודמל' םידימלתהש
 'מע) רתוי תוקומעה תומרה תחאל איה םתנ
 טרופמה חווידה תא הוושנ םא ,ךדיאמ .(4
 הארנ ,האבה הטטיצה םע םידליה תדובע לע
 -טשה המרה םויקל אקור איה הנווכה ןאכש
 -ימלת הזיא" :(תיריבחתה המרה) רתוי תיח
 ץוח םידימלתה לכ [...] ?תנכתל ודמל םיד
 יגשיה לש ןותחתה ןועברב םיאצמנה ולאמ
 "ונלש םינוירטירקב ודמע ןכא ס"היב
 61.5 'מעב [ג3] אוה ןודינה ןוירטירקה)

 לש רצק רואית ןלהל ?םידליה ודמל המ
 רקיעב רבודמ רובזכ) .ל"נה תומרה שולשל סחייתהב םידלי לש םתדימל לע וניתויפצת
 המרב .(תינוניב המרב 'ו התיב ידימלתב
 :םידחוימ הדימל יישק ונאצמ אל תיריבחתה
 םיכילה-תתב םעפ ידמ ושמתשה םידליה בור
 ותוא ודמילש הלימב ושמתשה ,השרח הלימ "בצה תא םידמלמ" םדועב רמולב)
 ונרעישש הממ רתוי הברה הגשהל השקו תמכחותמ תיארנ ,תיטנמסה המרה .יקוח הז שומישש םיעדוי םהש וארה ךכבו ,(םדוק
 תאירקמ תלבקתמה הנומתהמו) | םדוק
 הדימל י"ע תגשומ הניא בורלו ,(א1\ח05(טזחוא

 ,םידליה םע וניתוחישב ונשמתשה הב וז הלימ '
 יזעולה גשומה רובע ונרחבש םוגרתה איה
 וחזטז[גסט
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 0% ןיב ןיחבהל ךרוצה .דבלב תיט'זאיפ

 ררועתה החמומה תמרו תיטנמסה

 תא יט'זאיפ-ןיעב ןונגסב ונדמיל ובש ,ל"נה

 רפסמל תויראלורומו םיבילה-תת לש אשונה

 "וט םיידומיל םיגשיה ילעב 'ו התיכ ידימלת

 שומישב הקיפסמ תונמוימ ושכר םידליה .םיב

 המרל ועיגהש דע *"םירפת"בו םיכילה-תתב

 יפל םהלש םיבילהה תא תונבהל ולבי הב

 ,רנ" לש תינחלס העבה ךות בורל - ונתשקב
 וליפא ועדי םה ."..םישקעתמ םתא םא ,בוט
 ןונגס לש ויתולעמ תא ונתשקב יפל םלקרל
 רתוי ,תואיגש אוצמל לק רתוי") הז תונכית
 היה הארנ םלוא .("'ובו ,םייוניש סינבהל לק
 ,יקלח ןפואב תחפל ,תאז לכ ושע םהש לילעב
 םנונגסל םירזוח ויה בורלו ,ונתוא תוצרל ידכ
 ןתינ .םשפנל םתוא ונבזע רשאב יראנילה
 המרה תא וגישה ולא םירליש ,אופיא ,רמול
 תא אל ךא (תיריבחתה ,ןבומכו) תיטנמסה
 .חחמומה תמר

 תיט'זאיפ-ןיעבה השיגה ירקבמ | :הרעה
 תואצותש ןועטל ולכוי (יט'זאיפה ןוויכהמ)
 תונביתה ןונגסל ונחניה וליא :תויופצ ויה ולא
 יעבט ןפואב םירליה לצא "חתפתהל" ינבמה
 -קתמ היה אוה ,וילא םתוא "ףוחדל" םוקמב
 ןיערג שי וז הנעטב .תויעבטו ןוצר רתיב לב
 י"ע החמומ תמר תגשהש קפס ןיאו ,תמא
 שי ךא ,בר ןמז חקולש ךילהת איה םירליה
 היה תיט'זאיפ ןיעכ הדימלל רבעמהש רוכזל
 תא וניאר אל תואיצמבש םושמ קוידב שורד
 המרל וליפא םמצעמ "םיחתפתמ" םידליה
 תחא לעו ,ולא םיגשומ תעידי לש תיטנמסה
 ,החמומ תמרל אל המכו המכ
 ונודייש תורחאה תויעבה יבגל םג תופי ולא תורעה .וניפצשמ רתוי ךשוממ ןמז ךשמיהל ךיתע ךילהתהשו ,הרומה רצמ רתוי הבר הרזעל וקקדזי םהש קפס ןיא .ודמלל םידליל רוזעל תנמ לע רתוי תושק תויכוניח תויעב םע רדומתהל ונילע היהישו ,הליחת ורבסשמ םכחותמ רתוי אוה אשונהש קר איה יתנעט ,םידליה ליבשב ידמ םישק םה ולא םיא -שונש ןועטל ללכ ןווכתמ ינא ןיא ,ינש דצמ
 .ךשמהב

 .תורעשה רפסמ תולעהל קר לכונ הבושתכ ?םידליה וליגש ינבמ תונכ -יתל תודגנתהה תורוקמ םה המ .תודגנתה
 . תאז תמועל ,םידליה .רתויב תוטושפה רנכתב ו ּ ליפא וב םישמתשמ ונא ןכ ו הקזח הכישמ הז ןונגסל שי ונרובע .ןוע 38 -ורב םתושעלו ,הינבהב ןורתיהו 0 4 טילבהל ידכ םיכבוסמו םיבכרומ קיפסמ ויה אל םודליה ודבע םהילע םיטקיורפה ,תישאר |

 ךרוצה תא רוריבב וארי םא אלא וב ושמתשי אל ןכלו ,וב ןומטה יפויה תא הז בלשב םיאור
 -ימל לש הז בלשבש הארנ ,ןכ לע רתי .ךכב
 ושוקח איה ךכל תחא הביס .יראנילה יעבטה םנונגט רשאמ שומישל רתוי השקכ ינבמה תונכיתה ןונגס תא םיאצומ םידליה ,םתד
 ינש לכ ןיב רפתה גשומ םע םהל שיש ינמזה
 הז רשקהב תעדונה תובישחהו ,םיכילה-תת
 "פות רשאכ :םייטרואית םילוקישמ םג יופצ ,טטפפ-ל .םיירקיעה תורוקמה דחאכ םידלי םע ונתדובעב עיפומו רזוחה ,הז ישוק .ךילה -תת לכ לש עוציבה ירחאו ינפל ,בצה בצמל
 אצמנ ,תונומת-תת ןיב סחי גציימ ותויהב ,רפתה .םירפתה תא אל ךא תונומת-תתה תא הנומתב תורישי תוארל ןתינ ,ןהיניב םירפתו תונומת"תתמ תבכרומכ תכבוסמ הנומת םיס
 ,ןמצע תונומת-תתהמ רתוי טשפומ רושימב
 רשא ,םינבומ םיכילה יופינ לש ישוקה ונשי ,ףוסבל .םידליה י"ע ישוקב רתוי ספתנ ןכלו
 יתלב אצמימ .םיריעצה וניתנכתמ וב םילקתנ
 .ךשמהב ןודיי הז יופצ

 (0600901מ8) י\פינ
 תויכוניחה תויעבהו יופינה אשונ .תובושח
 ;הנוילע תובישח ילעב םה ביצמ אוהש
 ,בשוח דלי לש ותוחתפתהל איבהל וננויסנ
 ונחבמ ינפב ןאכ בצינ ,יתרוקבו יאמצע
 -ימאה ןחבמה יכ הליחת ןייצנ .רתויב השקה
 אטבתמ וניא והשלכ יתונכית גשומ תנבהל ית
 םיליבמה םיכילה החלצהב בותכל תלוכיב קר
 םיכילה תופנל תלוכיב רקיעב אלא ,הז גשומ
 בותבל םיחילצמ םיבר םידלי ,המגודל .ולאכ
 -קפא םירצויה םייביסרוקר םיבילה ץירהלו
 -ריפסו םיעלוצמ ןוגכ) םיניינעמ םייפרג םיט
 -רוקרה גשומ תא םתנבה רשאכ וליפא ,(תול
 -ביסרוקר םיכילה תופנל ךרוצה הלוע רשאכ קר .דואמ תלפרועמו תיקלח ןוידע היס
 גוז תופנל םיתעל םישקתמ םיסונמ םיתנכתמ וליפא ,לשמל .הז גשומ תנבהב םיכורכה תויוקדהו םיישקה לכ תולגתהל םיליחתמ ,םיי
 -יסרוקר םיארוקה הארמל"םימימת םיכילה
 ךירצמ ,תרחא תיתונכית תוליעפ לכמ רתוי ,יופינ יכ הארנ ,ךכל ףסונ .ינשל דחא תיב
 דמלל תולק םיכרד אוצמל לכונש תופצל ןיא םג ןכלו ,םייללכ תויעב ןורתפ ירושיכ תלעפה
 .םינמוימ םיתנכתמ תויהל םידליה לכ ,ת%
 ונאצמש םייזכרמ םיישק רפסמ ראתא ןלהל
 .םהלש יופינה תלוכיל םירושקה ,םידליה לצא

 ןיבהל השק יכ לכל םויה עודי .תוורלודומ
 ךכיפל .תוינבמ יתלבו תוכורא תוינכת תופנלו

 יכ תולגל ונרובע תמייוסמ העתפה וז התיה
 ,תונכית דומיל לש םימדקומ םיבלשב םירלי
 ,הביתכב (רתוי םיתעלו) תוחפ אל םישקתמ
 -רלודומו תוינבמ תוינכת לש יופינבו הנבהב
 אוה ןכש ,הבורמ תובישח הז אצמימל .תוי
 ונל םייופצה םייכוניחה םיישקה לע עיבצמ
 לע בושחל םידליה תא דמלל וננויסנב
 ,רתוי ינבמ ןונגסב םתנכתלו םימתירוגלא
 -תמל תלעותהש איה וז העפותל תחא הביס
 הנבהב היולת ,ינבמ תונכיתמ תעבונה תנכ
 לצא תמייקה וזמ םיכילהתה לש רתוי האלמ
 -סוע ונא םהב םימדקומה םיבלשב .םידליה
 -טרטסיאב הברה םישמתשמ םידלי ,ןאכ םיק
 הנבה י"ע םינווכומה ,היעטו יוסינ לש היג
 ,טטא-ה לשו תינכתה לש תלפרועמו תיקלח
 לש םיליעי םיילטנמ םילדומב םידייוצמ םניאו
 -תתו םיכילה םיעצבתמ םהיפל ,הרקבה ינבמ
 רתוי לקש רעשל ןתינ ולא םיאנתב .םיכילה
 -סב תובותכה תוטושפ תוינכת תופנלו ןיבהל
 תוינבמ תוינכת רשאמ ,דעצ-רחא"רעצ ןונג
 .רתוי םימכחותמ הרקב ינבמ םע

 רבכ יופינל הרושקה תפסונ היעב ."רפת"ה
 -ליה תועדומ רסוחל הנווכה .ליעל הרכזוה
 ,םיכילה-תת ינש לכ ןיב רפתה גשומל םיד
 (ו₪זו!6-פ1גו6) בצה"בצמ אלממש ריקפתלו
 ינש ןיב רפתה ,טוריפ רתיב) .רפתה תעיבקב
 -עהל םיצוחנה םידעצהמ בכרומ םיכילה-תת
 -צמל ןושארה ךילהה ףוסב ובצממ בצה תרב
 -קבמ ונאש חיננ ,המגודל .(ינשה תליחתב וב
 -תה תא רייצל בצה תא דמלל םידליהמ םיש
 ג [ך [] [] :האבה הנומ

 לש ופוסב םידליה ובתכ וליא האנ הז היה
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 םה רשאכו ,וז המישמב םישקתמ םיבר םידלי
 יוסינ הברה רחאל ,רבד לש ופוסב םיחילצמ
 הלטמה לע םיבשוח םניאש קר אל .ליעל ונאבהש וזל ללב המוד הניא תינכתה ,היעטו
 םיקפסמ ונא רשאכ םג אלא ,ןטק-(טוצח ןונגסב
 -בינ םיישק םילגמ ןיירע םה ,(ליעלש א(ןוטווזטצ ךילהה) "הנוילעה המר"ה תא ןכומה ןמ םהל
 .וחטשטחשאז רפתה תמלשהב םיר

 ונא םייכוניח םילוקישמש ,בגא ךרד ןייצנ
 סחיב תיטופיש-אל הדמע טוקנל םילדתשמ
 ונניא רקיעבו .םינושה תונכיתה תונונגסל
 -ח ןונגסמ היטסל הבורמ תובישח םיסחיימ
 בושחש םירובס ונא ,תאז םוקמב .וטק-00%
 םיעדומ תויהל םירימלתל ןהו םירומל ןה
 וטק-) תונושה תויבטקה תויונפואה יתשל
 ידיב ןותנה שפוחלו ,(טטווסחו-טק"ו 00
 םיאתתש ,םהיניב תבורעתה תא רוחבל דליה
 ,לשמל .ישיאה ונונגסלו הנותנה היצאוטיסל
 תויצאוטיסל רתוי םיאתמ וטק-0טאח-ה ןונגס
 עודי םתירוגלא בשחמה תפשב רדוקמ ןהב
 תויצאוטיסב תוחפו ,תנכתמל בטיה ןבומו
 םייוליגו תוריקחל שמשמ תונכיתה ןהבש
 .תרכומ-יתלבו השדח הביבסב

 ונאצמש ישילשה ישוקה .((זגטוחק) בוקיע
 התא היה" הצופנה הלטמה עוציבב אוה
 ,רמולכ - "קוץ וטזחוט" ,תילגנאב) "...בצה
 -מרופ ןפואב עצבו בשחמה דיקפת תא קחש
 ,תינכתה לש םינושה םיבלשה תא ינדפקו יל
 תובר תויודע ונאצמ .םיבותכ םהש יפכ קוידב
 ,םידליה רובע השק איה וז המישמש ךכל
 תויציאוטניאה ןוויכמ "תוערפה" בקע רקיעב
 רתוי לק םימעפלש רבתסמ .םהלש תונווכהו
 אורקל רשאמ ,םמצעב תינכת בותכל םידליל
 י"ע הבתכנש ,המר התואב תינכת שרפלו
 תפשב הטילש רסוח הניא ןאכ היעבה .רחא
 הברה קומע דבורב אלא ,התועמשמו בצה
 תויועמתשהבו הנבהב ןומט יוקילה .רתוי
 התעפוה ףא לע - איה בצה תפשש ךכמ
 הפשל הנוימדו תיתודידיהו תיביטיאוטניאה
 תועדונ וז הנחבאל .תילמרופ הפש - תיעבט
 .תובושחו תובר תויכוניח תויועמתשה

 יכ ןועטל אב ינא ןיא ,םימדוקה םיפיעסב ומכ
 םה (בוקיע ,הז הרקמב) םינודינה םירושיבה
 רתוי םהש אלא ,םידליה רובע ידמ םישק
 -כרנ םניא בורלו ,ןיעל הארנהמ םימכחותמ
 ,תאז תמועל .דבלב תיט'זאיפ הדימל י"ע םיש
 דמלל רשפא היהי ,קיפסמ ןמז ןתניהבש ריבס
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 תוניינעמ תויוליעפ תרזעב ולא םירושיכ
 הרימל ךרד רמולכ ,הדיפקב הנרחביתש
 .תיט'זאיפ-ןיעב

 הקיטמתמ

 םייטמתמ תונויער דומיל ?בצל בישקמ ימ
 תויעב ביצמ וגול תועצמאב המצוע-יבר
 -ית תונויער דומיל רשאמ רתוי דוע תושק
 אלא ןאכ תאזל סחייתהל לכוא אלו ,תונכ
 .דבלב הרצקב
 -ולב םידליה תדובעב הפוצה החמומש דועב
 םיבר םייטמתמ םיאשונ הב תולגל לוכי וג
 -מתמה רמוחהמ המכ רורב הז ןיא ,םינווגמו
 -ובעב ,לשמל .םידליה י"ע דמלנ ןכא הזה יט
 םיבר םינכת תוארל ןתינ וגולב םידליה תד
 היהי ךא ,(4) תיטמתמה תורובחה תרות לש
 -מול וגולב םתדובע םצעמש ןועטל ךחוגמ הז
 לע הזרפרפב .תורובחה תרות םידליה םיד
 ןתינ טרפאפ לש תופיה תורופטמה תחא
 רבודה רוצי" םנמא אוה בצה :ךכ תאז חסנל
 תיטמוטוא חינהל לכונ אל םלוא ",הקיטמתמ
 יבגל ומכ .וירבדל םיבישקמ דימת םידליהש
 השורדש הארנ ,םירחא המצוע-יבר תונויער
 ידכ רתוי תינבומ הביבס םע היצקארטניא
 .ולא םייטמתמ םיגשומ ושכרי ןכא םידליהש
 תסיפת תא חונזל ךרוצ ןיא תאז גישהל ידכ
 ךותב היצקארטניא י"ע תשחרתמכ הרימלה
 -על יוצרש אלא ,(חווטזטאסז!6) 'אטוז"םלוע'
 םינבומ אטוז-תומלוע םע | םייוסינ ךור
 בצה תירטמואיג רשאמ רתוי םימצמוצמו
 .התוללכב
 תועצמאב הקיטמתמ דומיל לע םיחווידב
 ןיב וז הנחבה לע דיפקהל דואמ בושח ,וגול
 -במ הפוצ י"ע םיפצינה םייטמתמה םינכתה
 הברמל .םידליה י"ע םישכרנה ולא ןיבו ץוח
 תורפסב דימת תרמשנ וז הנחבה ןיא ,רעצה
 םיאשונהש חינהל ריבס .וגול לע תיעוצקמה
 םידליה תדובעב םיאור ונאש םייטמתמה
 הובג לאיצנטופ ילעב םיאשונ םה וגולב
 וזיאב הלאשה .וגול תונכית תרזעב הדימלל
 רגתא איה ,הז לאיצנטופ שמוממ ןכא הדימ
 .וגולב םיקסועה תליהקל ףסונ יזכרמ יכוניח
 דימלתה תא תולעהל הדימלה ךילהת לע
 יטמתמ עקר םע תוליעפב תוברועמה תמרמ
 לע םיססובמ םייטמתמ םיגשומ תינבל רישע
 שורדת הז רגתא םע תודדומתה .וז תוליעפ
 עקרה חותיפ לש ןוויכב םיבר םיצמאמ
 ירמוחו הדימל תויוליעפ ןונכית ,יטמתמה
 .םירומ תרשכהו ,םיבותכ הדימל

 תויפיצפס םיכרד יתש ןאכ ןייצא .תודדומתה
 ,תישאר .וז היעב םע תודדומתהב רוזעל
 -צמוצמ 'אטוז תומלוע' חתפלו ןנכתל ונילע
 -המ םהמ דחא לכ רשאכ ,רתוי םינבומו םימ
 יטמתמ אשונ ביבס תוריקחל הביבס הוו
 םירפסמה תרות ,םיעלוצמ ןוגכ ,דחא
 בושח הזכ חותיפב .תויצקנופ וא תירטנמלאה
 "םידומיל תינכת" ןיב הנחבהה לע רומשל
 תוריקחל הביבס" ןיבו יתרגשה ןבומב
 תנמ לע שורד בר יטקדיד ץמאמ ."תויטמתמ

 וב 8001
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 -וקנמ ןה םיניינעמ ויהיש אטוז תומלוע חתפל
 ,הקיטמתמה לש ןהו רליה לש תוארה תד
 -ריציו תיתריקח ךרדב דומיל ורשפאי רשאו
 .תית
 הוולמ היהת תונכיתה תדובעש בושח ,תינש
 תנמ לע ,תילובמיס וא תילולימ תוליעפב

 המרל 'הישע' י"ע שכרנה עדיה תא תולעהל | זפזא 0%
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 תוריהז הנשמב תשגל שי היסרוקר תארוהל
 םיבכרומ םינבמ ובוחב ריתסמ הז אשונ ןכש

 ,הדיחא ,החישק םידומיל תינכתל סיסב םניא
 םידליה ולכוי וילא רשא רוקמ אלא ,תבייחמו

 קמוע תגרד ילעב םיגשומב רבודמ) םיגשומ
 ישנאמ העיבתה תו

 טרפאפ לש וטומב ןימאמ ינא .רתוי תיגשומ םכחותמ גשומ דומלל הבוט ךרד ,רבד לש
 הוולמה הישע י"ע םבטימב םידמול םירלי"ש
 ףסונ ,ןימאמ ינא ."ושעש המ לע הבישחב
 םילוז ,םינטק םיבשחמ לש םתעפוה יכ ,ךבל
 -ע"ה קלח תא דיתעב רותפת המצוע-יברו
 -ישח"ה קלח .הזה הדימלה ךילהת לש "היש
 םירגתא ונינפב ביצמ ןיידע ,ותמועל ,"הב
 -ושת תא הכ דע לביק אלו ,םייניצר םייכוניח
 םיבשחמב םיקסועה דצמ היוארה בלה תמ
 .טרפב וגולבו ללכב ךוניחב

 היצקארטניאה גוס תא םייקל השק תואיצמב
 ולו ,טרפאפ לש ונוזחב תראותמה תיט'זאיפה
 תצובק םע םירומה לש םתדובע ללגב קר
 החיש ,ולא םירקמב .דיחי דלי םע אלו םידלי
 ,תפתושמ תוליעפ תובקעב האבה תיתצובק
 תפסונ ךרד .הבישח דדועל הבוט ךרד איה
 טיגדהל איה תובוט תואצות איבהל היושעה
 םידימלתה ןיב תיתרבחה היצקארטניאה תא
 לע דחיב םידבועה םידימלת גוז ןיב לשמל -
 רבדל םידימלתה דודיעל ךרדכ - דחא בשחמ
 החיטבמ תיארנ וז ךרד .םתוליעפ לע בושחלו
 -קארטניא גישהל חילצנש יאנתב ,הליעומו
 החישש ןבומ .גוזה ינב ןיב הנובו תיבויח היצ
 תויעבב םיבורכ תוגוזב הדובע וא תיתצובק
 וא ,םייביספל םיכפוהה םידימלת שי .םהלשמ
 .רוחאמ םיראשנ ךכו ,ץיקהב םימלוח
 רבד איה תורחאו ולאכ תויעב תוררועתה
 םימכחותמו םיקומע תונויער תשיכר ;יופצ
 תויתרוסמה דומילה תוטיש י"ע החלצהב גשוה אל בורל רשא בכרומ ךילהת הניה
 חילצהל לכונ וגול תרזעב םא .רפסה יתבב
 .ןולשבכ םייקלח םיגשיה תואר? ןיאו ,םיסנל תופצל םיכירצ ונא ןיא .דבכתהל יואר גשיה הז היהי ,יתועמשמו יבויח רתויל הקיטמתמה תדימל ךילהת תא ךופהלו ,םידימלת רתוי םע

 םיפסונ םיאשונ
 .ףיקמ לופיט םהל תתל ןויסנ אלל ,דבלב הרצקב םהב עגא ןאכ .רתוי טרופמו אלמ לופיטל םייואר הז ףיעסב ורכזייש םיאשונה

 ותימאל ,הגאד ררועל הכירצ הניאו תיעבט העפות יהוז .וגולב םירליה תדובע לש ,הנש וליפא םימעפלו ,םינושארה םישדוחה ךשמב היסרוקרו םינתשמ לש האלמ הנבהל תופצל ןיאו הרימלה ךילהת תא רצקל לוכי וניא תור -ופטמב שומישח םג ךא .היסרוקר ןוגכ םימ -בחותמו םיטשפומ םיגשומ המיענ הרוצבו תוליעיב ריבסהל ,[9,3 לשמל האר] "(םינט -קה םישנאה יליעמב) םיסיככ םיילקול םינת -שמ"ו ,"םינטק םישנאכ םיכילה" ,"תואטפוקכ םיילבולג םינתשמ" ןוגכ תורופטמ לש ןחוכב בושו בוש ונחכונ םירומו םידלי םע ונתדובעב .גצייל תורומא ןה םתוא םיטשפומה םינכתל ןהו היציאוטניאל ןה ןתמאתה לשב הדיפקב ורחבנש תוישחומ תורופטמ אלא ,רתוי םיקייודמ םיילולימ םירבסהו תורדגה םניא וזכ הנבהל עיגהל םהל רוזעל ידכ ץוחנש המ רתוי םירגוב י"ע םג םיבר םירקמבו ,'\ התיבב םידלי י"ע תולקב תגשומ הניאש תילמרופ הבושח לש הגרד תשרוד ולא םיא -שונ לש הקימעמ הנבה .היסרוקר ,םינתשמ
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 ,יקלח עדי לש םיבלש תרוש ךרד רובעל איה

 ("יופינ") ףסונ ןודיע םיגישמ בלש לבב רשאב

 םג בושח .םדוקה בלשהמ יקלחה עדיה לש

 תא תוריבסמ תורופטמהש דועבש ןייצל

 דתה תצרה תעב בשחמב שחרתמה ךילהתה
 -יגש תאיצמבו בוקיעב תורזוע ךכו) תינב
 -תונכית לש בלשב תורזוע ןה ןיא ,(תוא
 ץע רויצ תנכתל ידכ ,לשמל .תויעב-ןורתפב
 הנבמה שופיחב זכרתהל ונילע יראניב
 ץעה תא ראתל ךיא) ץעה לש יביסרוקרה
 ,הז בלשב ;(גוסה ותואמ םיצע-תתמ יונבכ
 -רוקרה עצבתמ ךיא לע תטרופמה הבישחה
 "םינטקה םישנא"ה תועצמאב בשחמב היס
 ןורתפל עירפהל הלולע ףאו ,הליעומ הניא
 .היעבה

 לש הדימלה ךילהת תוסרפתה ,יתנייצש יפב
 םידחא םישדוח ינפ לע םיבכרומ םיגשומ
 ונילע ,תאז םע .יוצר ףאו יעבט ךילהת הניה
 תעבונה תיסיסב תיבוניח היעב םע דדומתהל
 םייניבה יבלשב םייורש םתויהב .וז העפותמ
 דליה םישקתמ ,תלפרועמו תיקלח הנבה לש
 םיטונ ךכיפלו ,םהיתוינכת תא תופנל םיד
 ןתינ ,תמייוסמ הדימב .הרומב תולת חתפל
 םדקל תנמ לע םמצע ולא םיישקב שמתשהל
 השקמ ןומזיתה תיעב םלוא ,דליה תנבה תא
 ךילהתש דועב :וז היגטרטסיא םושיי לע
 -הש ירה ,םישדוח ךשמנ הנבההו הדימלה

 -והש ידכ ידיימ ןורתפ םישרוד תינכתב
 .ותדובעב ךישמהל לבוי דל

 .רתוי םד - לשל םתוחדל יוצרו םיבבוסמ - םיכילה ןיב םינתשמ תרבעהו (צטטקוחפ הנתשמ לש םויקה םוחת ,טלפ םע מ כ / -- רתוי םימדקתמ םיאשונ םלוא .הז . 0 םייניצר םיישקב ונלקתנ אל ,הלחתהב 0 0 םייריבחת םיישק דבלמ .(םיילבולג ו המשהב שומישמ רשפאה לכב ענמיה .. ,רוהט טעמב 'ילנויצקנופ תונכית" 0 וגול :תונכית תופש הנבמ לש םימדקתמ םילוקישמ ,רתיה ןיב) רתוי רחואמ בלש תוחדל יוצרו .ןתינ חו הרישיה ה תדוקפ תא .דיחי ךילה י"ע םירייוצמה םיבר םירויצ לש עבצב וא לדוגב ,הרוצב טולשל ,לשמל ;וידעלב תושעל היה רשפא"יאש םיני -ינעמ םירבד תושעל רשפאמה ,המצועזבר ןויערכ דיימ םיעיפומ םינתשמה .םישוע םהש המ י"ע אלא ,ינכמ לוגרית וא הרדגה תוע -צמאב אל םינתשמ לע םידמול םידליח .(םיי -מוקמ םינתשמב ,טרפב) םיכילהל טלקכ תיע -בט הרוצב םינתשמ תסנכה תרשפאמ וגול
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 פוכיבכ-המימת תשראל תחתמ םימכחותמו

 ךומלל ולאכ םירקמב םיטונ םיבר םידימלת
 .לשמל) .םימייוסמ תונכית"ייוטיב הפילעב
 םהש טקפאה תאו (יו[ ת6ה0והש = 0 %זסס"
 ןניביש ילבמ ,תוטושפ תויצאוטיסב םירציימ
 םגמא והז .םילעופ ולא םייוטיב דציכ םצעב
 אשונל הסינכב (יחרכה ילואו) יעבט בלש
 ןכ לעו יופינו ןונכית לע השקמ אוה ךא ,שרח
 "חאל .הדימה לע רתי ךשמיי םא קיזהל לולע
 םע דדומתהל םיצמאמ רפסמ ושענ הנור
 לשמל האר] היסרוקר תארוה לש םיישקה
 -רוקרה רבסהב רתוי םיקסוע םבור ךא ,[(8)
 -לתל רשאמ הרומל רתוי םירזוע ךכבו ,היס
 התארוהו היסרוקרה אשונב קימעמ ןויד .דימ
 שידקמה ,(5) יווראה לש ורפסב אצמנ
 ונל ץוחנש המ ,דיתעל רשא .םיקרפ 5 אשונל
 םיטביהה לש רתוי הבוט הנבה אוה רתויב
 ,תיביסרוקר הבישחב םיכורכה םייגולוביספה
 -ישח חותיפב םיכורכה םייכוניחה םיטביההו
 .םידימלת לצא וזכ הב

 יבוניחה ןוזחל רבעמ ?בצל רבעמ םווח שוה
 םג איה וגול ,וגולה תפש ירצוי תא החנהש
 ןיעמ - המצע ינפב תמדקתמ תונכית תפש
 המצועה-תבר הפשה לש יתודידי טקלאיר
 היצנגילטניאה | תיליהקב | הגוהנה אס
 יכ ונאצמ ,תיטקדיד הניחבמ .תיתוכאלמה
 דוביע רקיעב ,וגול לש םייפרג-אלה םיקלחה
 .םירכינ םיישק םידליה ינפב םיביצמ .תומישר

 תוארוהה תא םדמלל ללכ השק הז ןיא
 ךא .תומישר לש הבכרהו קוריפל תויסיסבה
 םיפוריצ ללוכה "ילנויצקנופ תונכית" ןונגס םישרוד תומישר דוביעב םיניינעמ םיטקיורפ
 טלפ ,תומישר-דוביע תוארוה לש םימכחותמ
 תוחפ םגו ,רתוי (םיבכרומו םיטשפומ) םישק םג םה תומישר דוביעב םיטקיורפהו תויה .הז בלשב לוכיעל השק תבורעת - היסרוקרו
 -אווק הציפק" םיווח םיבר םידלי ,םידליה בור לש תידיימה היציאוטניאל םייביטקרטא
 -ישר דוביעל בצה תקיפרגמ רבעמב "תיטנ
 ,וילא םיוולנה תונויערהו וגולב יפרג תונכית ,לזמה תיברמל .םדקתמ תונכיתל ולא םידלי לש םכרד תא םוסחל אל ידב חזה רבעמה תא ךכרל ךיא הבר הבשחמ שידקהל ונילע .תומ
 הפוסבו ןכתיי ;המימת הנש לשמל ,המיאתמ הכרדה םע ,הליעומו תניינעמ הרוצב םידליה תא קיסעהל ידכ קיפסמ םיקומעו םירישע םה
 בלשל רתוי םינכומ םידליה ויהי וזכ הנש לש
 .אבה

 -יתונעט תחכוהל םיירקחמ םינותנ קפסל וגול
 הבושתב .וגול לש יכוניחה הכרע רבדב םה
 -ורחאה םינשב ועיפוה ,םירחאו ולא םיצחלל
 םירקמב ליגרכו ,"הכרעה ירקחמ" רפסמ תונ
 רקחמה תוטיש ,רקחמה תולאש ויה - ולאב

 תונוש ,רקחמה תואצות םג ןבומכ ףוסבלו
 םאה") ולאכ הכרעה ירקחמ .רקוחל רקוחמ
 -עב ןורתפ ירושיכ םידלי דמלל וגולה חילצמ
 ךרעה םאה" ,"?שארמ-ןונכת ירושיכ וא תוי
 ("?קיסייב לש הז לע הלוע וגול לש יכוניחה
 -במ ףאו ,יכוניח ךרע לכ ירסח ,יתעדל ,םה
 .הברה םהמ דומלל ןתינ אל תירקחמ הניח
 .יתעדל תוביסהמ שולש הרצקב הנמא
 רשאכ) וגול תוכזב תירקיעה הנעטה ,תישאר
 הווהמ וגולש איה (יוארכ התוא םיחסנמ
 םלוא ,בר לאיצנטופ לעב יכוניח רישכמ
 םייולת (וז החלצה לש הכרעה לכו) ותחלצה
 םישמתשמ ונא וב ןפואב הנושארו שארב
 וא "וגול תכרעה"ל תועמשמ לכ ןיא .הז ילכב
 בוטה הרקמב .ליעלש "רקחמה תולאש"ל ףא
 -ופמו תשרופמ הטיש ונידיב שי םא ,רתויב
 לש םימייוסמ םיקלחב שומישל בטיה תטר
 -עהל תוסנל לכונ .תמייוסמ היצאוטיסב וגול
 וגול לע םירקחמה בור ,םלואו .וז הטיש ךיר
 ,הארוהה תטיש תא וליפא םיריכזמ םניא
 .רקחמה יונב םהילעש םירומה תרשכה תאו
 וכרע לע רתוי תוקימעמה תונעטה לכ ,תינש
 היצקארטניא תוחינמ ,וגול לש יבוניחה
 -מהו םידליה ןיב חווט תכורא תיביסנטניא
 הדידמל םינתינ םייונישל תופצל ךחוגמ .בשח
 םא) םידליה לש תויעבה ןורתפ ירושיבב
 10 רחאל (ולאכ םירושיכ "דודמל" ןתינ ללכב
 .וגול דומיל תועש 30 וליפא וא
 םהב ושמתשהש הכרעהה ירישכמ ,תישילש
 םימיאתמ יתלב בורל ויה ולא םירקחמב
 םיבושח םיארנה םיכילהת םתוא תכרעהל
 םילולע םה ךכיפלו ,וגולב םיקסועה יניעב
 רשאבכ םג ,םיבושח הדימל יכילהת איטחהל
 םידימלתה בור ,לשמל .םישחרתמ ןכא ולא
 תיקלח הנבה ןמזה ךשמב ושכר ונדבע םתיא

 לכב האלמ הנבה ונשרד ולש ,ולאכ ךוביסו
 לוכסתל םימרוג ונייה ,דומילה יבלשמ בלש
 בורב וטקננש רקחמה תוטיש םלוא .(ןולשיכו
 -ומתהל תולגוסמ ןניא ל"נה הכרעהה ירקחמ
 תוטונ ןהו ,עדי לש הזכ גוס ךירעהלו רד
 .הרומג הנבה"יאכ הרומג-אל הנבה גרדל

 יל םיארנה רקחמה ינוויכ ,אופיא ,םה המ
 םילדה וניבאשמ תא םהב עיקשנש םייואר
 תא טוריפב ןוחבל ונילע ?ןמזבו םישנאב
 תא תוולמה תוישעמהו תויטרואיתה תויעבה
 םיכרד ןוחבלו ,וגולב תימוי-םויה הדובעה
 .ולא תויעב םע תודדומתהל תויביטנרטלא
 גוס .תיתועמשמ הכרעהל תווקל לכונ זא קר
 אוה ,לכמ רתוי תעכ ונל שורדה רקחמה
 חווידו ,םידליה תדימל רחא טרופמ בקעמ
 אשונ .הז בקעמ יאצמימ לש קימעמו יארחא
 תארוהב הרומה דיקפת אוה ףסונ "רעוב"
 .הז דיקפתל םירומ תרשכה יכרדו וגול
 חיכוהל תוסנל םוקמב - יתצע וגול ישנאל
 תונותמ תונעטב וקפתסה ,תויזוידנרג תונעט
 אל עבקית וגול תחלצה ,רבד לש ופוסב .רתוי
 י"ע אלא ,ויגשיה לש תוילמרופ תוחכוה י"ע
 -אש לע הקמעהבו תונכב תונעל לכונ םא ךכ
 .הז רמאמ הלעהש גוסהמ תול

 םוכיס

 תויעבה .תימיטפוא המינב םייסל ינוצרב
 | -צאוטיסב ןלוכ ופצנ הז רמאמב תוחוודמה
 | .הדימלה ןונכית ,הרומה תוברעתה ןהב תוי
 ,ןכ לע רתי .םיילמינימ ויה םידליה תנווכהו
 - רצק היה םידליה תדובע לש ןמזה ךשמ
 וא ,םישדוח העברא רשאמ רתוי אל בורל
 .בשחמה םע הדובע תועש 40 דע 30"כ
 תוזחל ןתינ .תוריתפ-יתלב ןניא ל"נה תויעבה
 -לודומ ,השימג ,תילאריפס םידומיל תינכת
 ילוא - תכשוממ הפוקת לע תערתשמה ,תיר
 ןמזו בחרמ םידליל היהיש ידכ - םינש רפסמ

 ,תואמגודב תולכתסהל ךרוצה יפל תונפל
 וא | םיטקיורפל תונויער
 היצקארטניאה
 ןה ןיטולחל טעמכ ררחשל הרומא ,הדימלה
 ךרוצהמ םידימלתה תא ןהו םירומה תא
 -קארטניא םהל רשפאלו ,תילטנורפ הארוהב

 .תינכט הצע
 ירמוח םעו בשחמה םע

 רתוי תקפסמו הליעומ ,תיתועמשמ היצ
 תרשכהו הדימלה ירמוח חותיפ .םהינשל
 ללכ םילק םניא וז תינכתב םיכורכה םירומה
 םדא חוכב תרכינ העקשה ושרדיו ,רקיעו
 תנמ לע םייחרכה םה םלוא .ןמזבו ןמוימ
 .תואיצמל וגול ירצוי לש םנוזח תא ךופהל
 דדומתת וזכ הלועפ תינכתש תופצל ריבס
 רמאמב םינודינה הדימלה יישק םע החלצהב
 תיתבישחה תלעותה תא הברהב רפשתו ,הז
 .וגולב םתדובעמ םידליה וקיפיש תידומילהו
 תועט וז היהתש שיגדהלו רוזחל ילע ,םלוא
 לע ,תיט'זאיפ-ןיעכה השיגב תוארל הרומח
 םירומל הב ןתינה רתוי ליעפה דיקפתה ףא
 וגול תארוה לש הפפכה ,הדימל ירמוחלו
 .ס"היבב תולבוקמה תויתרוסמה תוטישל
 ןיירע הז רמאמב תראותמה השיגה ,הברדא
 -ריצי הדימל לש שגדה תניחבמ) רתוי הבורק
 תוססבתהה תניחבמו תינדיחיו הליעפ ,תית
 -זאיפ"ה ותשיגל (טופיש םוקמב בושמ לע
 -תרוסמה תוטישל רשאמ טרפאפ לש "תיט'
 .תוי
 תודחוימ ןניא ןאכ ונודינש תויעבה ,םויסלו
 לכ תולועו תופצ ןהו ,וגול תועצמאב הרימלל
 ליבש תא אוצמל יניצר ןויסנ השענש תמיא
 יכרצו דמולה יכרצ קופיסל ךילומה בהזה
 שמשמ וגול הז ןבומב .דחי םג דומילה רמוח
 - תונוש תויכוניח תושיגל םייוסינ רככ םג
 תחא .הרימל תודוא הרימלל הדבעמ ןיעמ
 -ימל יבילהתב תוקמעתהל תובושחה תוביסה
 םייק ללכב םאש ,איה םידלי לצא וגול תד
 -מה אוה ןאכ יכ הארנ ,ףסכנה בהזה ליבש
 .ושפחל ילאידיאה םוק

 תורפס | תויוסנתה לע תססובמה תיעבט תוחתפתהל | המצוע-יבר תונויער לש והשמ-תלפרועמו
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 יבשחמ לע םינותנ ידסמ לוהינ

 ,0856וו לש חותיפ .תויביס 6

 ורבצנש ברה עדיהו ןויסינה לע ססבתמה

 אשונב אתכמסאכ בשחנה ,הז רצומב

 .םינותנ ידסמ

 "ור \1ן\\ ווג
 :םירפסמבו םילימב תבשוחה הנכותה
 + ינורטקלא ןוילג + תונויער ללוחמ *
 א תרושקת א הקיפארגצ םינותנ דסמ
 תויצקנופ 140 לעמ * ₪05-ל השיג
 == תונכית תפש * תונכומ

 הכימתה תא לבקל לכות לנוישנרטניא ירפ לצא קר
 הגפןודסא--ז הז ירצומל תיעוצקמה

 תירבעב האלמ הכימת +

 תורודהמ ןוכדע *
 תולקת תעב הרזע *
 םולשת אלל יעוצקמ ץועיי *
 םימושיי תביתכ *

 ו הודס א-ד דפ ו" תרשואמ)

 םיפסונ םילכ 858 וו ישמתשמל חו ן תיפו קמועל הכימת - לנוישנרטניא ירפ
 ה הןופושסאר

 , בילרק ,רטג :ב 9 בילרק ,וגר |
 ו ו ,לארה וגרל :םילשור' 03-26276ו ,252059 .לט .03- : יציה ,םיב / , ו 0 4 ה קמ :הפיח והילא תיב ,2 לוריבג ןבא 'חר ,א"ת

02-207041, 
 יוביג שמתשמל הג

 .תורודהמ ןוכדעו

 תיתוכאלמ הניב

 ילועבג ןמחנ

 תיתוכאלמ הניב לע ןייול-תוחיש

 הב ךרדה לע הרפיס םיבשחמ ישנא ברקב םעפ הכלהתהש החידב
 :םירבח ינש ןיב תינופלט תורשקתה דיתעב עצבתת
 היהי בשחמל .ולש ישיאה בשחמל ןבואר רמאי ",ןועמש תא יל גשה"
 ןבואר גהונ ותיאש ןועמש ותוא והז :הנווכה ןועמש הזיאל דימ רורב
 הגילב בצמה יחותינו ,תוחידב ,תוליכר ,םוי ידמ טעמכ ,ףילחהל
 תא .ןבומכ ,לבקיו ןועמש לא גייחי בשחמה .הסרובבו לגרודכל
 .ולש בשחמה
 .ןבואר לש בשחמה רמאי "!ייה"
 -דוק תא דיימ ןבומכ ההזיש ,ןועמש לש בשחמה ול בישי ",ייה"
 .וחיש-ןב לש רכיהה
 "?עמשנ המ"
 "?םיניינעה המ .שדח ןיא"
 "?םידליהו דשאה ךיא"
 "?ךלצאו ,זוחא האמ'
 ".ןועמש תא הצור סובה .רדסב"
 ,ןועמש" :םר לוקב זירכיו ילקיסומ לילצ עימשי ןועמש לש בשחמה
 ,רקיעל דיימ תשגל ןועמשו ןבואר ולכוי וישכע ".ךתוא הצור ןבואר
 .תורתוימ תומדקה אלל
 לש רואית ירה .ידמל יניצר תויהל ליחתמ רבדה לבא ,ילוא ?קיחצמ
 לש יגולונכטה ןוכמה) א111 לש יבשחמ רקחמל זכרמב ךרענש יוסינ
 :(סטסו'צסמ
 לכ תשגדהבו םר לוקב ריעצה ןעדמה רמוא ",רטלוו םע השיגפ עבק"
 ןעדמה .קתוש בשחמה .העימש-דבכ םדא לא רביד וליאכ ,הרבה
 לש היצנוטניאבו תויטיאב בשחמה טלופ ףוסבל .וירבד לע רזוח
 ישילש םויב" "?רטלוו ...םע ...שגפיהל ...הצור ...התא ...יתמ" :טובור

 ,רטלוו לש בשחמה םע רשקתמ בשחמה .ןעדמה עבוק ",רקובב
 "יגפה ...ררסב" :עידומ ןכמ-רחאלו ,ןינב ותואב רחא רדחב אצמנה
 ןינועמ וניא סובהש עדוי בשחמה "וו ...העשל ...העבקנ ...הש
 .ידמ תמדקומ העשב תושיגפב

 רקחמ יזכרממ דחא אוה ,1985 תליחתב חתפנש ,הז רקחמ זכרמ
 םיחותיפב תויביסנטניאב םיקסועה ,הפוריאבו ןפיב ,ב"הראב םיבר
 ונל הנתינ תועובש המכ ינפל .תיתוכאלמה הניבה םוחתב םינוש
 תועצמאב ,יח ירטיס-בר היזיולט רודישב ,עומשלו תוארל תונמדזה

 (אטז2אש) לייווזרק רנומייר .הז חטשב םינורחאה םיגשיהה לע ,ןייול
 ב"הראבש ןוטגנישוומ חחוש ,תיתובאלמה הניבה לש "אלפה"דלי"

 לארשי םג ופרוצ ןהילא ,הפוריאב תונוש תוצראב בר םיפוצ להק םע

 "טפס שדוחב ולחהש םימוד םיעוריא המכמ דחא הז היה .היקרוטו
 תכורעתב יאקירמאה ןתיבהמ תומגדה וניארו םירבסה ונעמש .רבמ

 םיפוצה םג .תובושתהו תולאשה רות אב ןכמ רחאלו ,ןפיב 70-85

 קלח ולטנ (א"תב תיאקירמאה תורירגשה לש םוירוטידואב) לארשיב
 .החישב ליעפ

 "גהו איצמה ,"הניב ימושייל לייווזרק תרבח" ר"וי ,לייווזרק דנומייר

 רקוח לכמ רתוי ילוא ,תיתוכאלמ הניב לש םיישעמ םימושי םיש

 .לעפומ בשחמה הארנכ איה ויגשיה לש תרתוכה תלוג ךא ;רחא

 ללוחי רוביד-תולעפומ תוכרעמ לש חותיפהש קפס ןיא .רובידה
 ,הישעתב םג אלא ,םיכנל רזע-דויצ ומכ םימוחתב קר אל ךפהמ

 "יורש רבב

 .ללכב תונוכמל ונתשיגבו ,תיבב ,דרשמב
 .םיבלש לש בר רפסממ בכרומה ךבוסמ ךילהת איה רוביד תנבה
 .תורבהה תא תוהזלו םיעמשומה םילילצה תא חתנל שי ,תישאר
 איהשכ הרבה התוא לש יטסוקאה הנבמב םימוצע םילדבה םימייק
 רבג לוק ןיב לדבהה לע רבדל אלש) םינוש םישנא יפמ תועמשומ
 תא םיעבוקה לילצה ינייפאמ תא רתאל בייח עמושה .(השא לוקו
 םא .ךכל םייטנאולר םניאש םיביכרמהמ םלעתהלו ,הרבהה תוהז
 תורבהה תא תוהזל הסנ ,השק היעב איה תורבהה יוהיזש רובס ךניא
 .תיניס ןוגכ ,ריכמ ךניאש הפשב רוביד עמוש התאשכ
 רובידב .םילימל ןביכרהל שי ,תורבהה לש יביטטנט יוהיז רחאל
 עמשומ ולוכ טפשמה ,םילימה ןיב אתחנתא ללכ-ךרדב ןיא יעבט
 םא .תיעמשמ"דח הניא בורל םילימל הדרפהה ךכ-םושמ .דחא ףצרכ
 הלפנ אל םא קודבלו םדוקה בלשל רוזחל שי ,םיישקב לקתנ הז בלש
 "ףלכ" הלימה ,לשמל ,הלבקתה םא .תורבהה תחא יוהיזב תועט
 ."ףל" אלו "בל" התיה הנורחאה הרבההש ןכתי ,(תידילאו הנניאש)

 רובידה-יקלח תא ונייה ,הלימ לכ לש הדיקפת תא עובקל שי וישבע
 תינתומ וז העיבק .'וכו ףיקעו רישי אשומ ,אושנ ,אשונ :טפשמה לש
 ,רושיק-תולימו םיראת ,םילעפ ,םצע-תומש ןיב הנוכנ הנחבהב ןבומכ
 לבקתמ אל הז בלשב םא ,בושו .תיעמשמ"דח דימת הניא איה םגש
 תוסנלו םימדוקה םיבלשל רוזחל שי ,תיריבחת הניחבמ ידילאו טפשמ
 .םילימו תורבה לש תרחא היצטרפרטניא
 ונכות םאו ,טפשמה תועמשמ תא עובקל תוסנל רשפא וישכע קר
 .םימדוקה םיבלשל בוש רוזחל שי ריבס וניא
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 הנועבו תעב אלא ,הז רחא הזב םיעצבתמ וללה םיבלשה ןיא השעמל
 הארה הרבהה תעימשב רבכ הלימה תא שחנל הסנמ עמושה .תחא
 .האבה הלימה היהת המ רעשמ אוה הלוכ הלימה תעימש םעו ,הנוש
 ויתולימ ךמס-לע שחנל הסנמ אוה ולוב טפשמה תועמשמ תא םג
 .תונושארה

 .יתימא-ןמזבו ץמאמ אלל תאז לכ םישועו ,ךכל םיעדומ ונניא ונא
 השוע אוה םויה םגו ,ללכ ךכל לגוסמ היה אל ,הנורחאל דע ,בשחמה
 .םיבר םיישקבו תודבכב תאז

 אוה בשחמב רוביד תנבה חותיפב ליחתהל לייווזרקל רשפיאש המ
 תכרעמה .ליבקמב תובר תולועפ עצבמה בבש - הנבש דחוימ בבש
 תא ןיבמו ,"ותסיפת"ב יטיא בשחמה :תומלשמ ,ןבומכ ,הקוחר ןיידע
 םילימ-רצואמ תוגרוח ןניא םילימהו הרורב היצקידה םא קר רמאנה
 לש ןוקיסכלה תא ביחרהל ןתינ םנמא .םילימ 10,000-כ ובש .ןותנ
 העש-יצח לש ןומיא רבעש רחאל וילא רבדל לוכי סדא לכו ,בשחמה
 .תוריהמה םוחתב רקיעב ,םיבר םילולכשב ךרוצ שי ןיידע לבא ,ךרעב
 לוקב תארוקה הנוכמ :תונמנ לייווזרק לש תורחאה ויתואצמא לע
 -דומ רמוח תארוקה הנוכמ :(םירוויעל תדעוימ) םיספדומ םיטסקט
 הנוכמ ;לוקב םוגרתה תא תארוקו ,תרחא הפשל ותוא תמגרתמ ,ספ
 רזייסתניסו :םיינורטקלא םילגעמ ןונכתב תרזועה רוביד-תלעפומ
 ."250 לייווזרק" ארקנה םסרופמ

 תונמאנב עצבל לגוסמה ,הז רזייסתניס לש תומיהדמ תומגדה ונעמש
 לש םג אלא ,שונא לוק וא ילקיסומ ילכ לכ לש קר אל הימדה הבר
 ,רות יפל ,וקפוה רישכמה ידילק לע שיקה ןגנהשכ .םילכ יפוריצ
 לע המיענ לכ ,דועו םייתליצמ ,ףות ,ןופוסקס ,רוניכ ,רתנספ ילולצ
 המלש תרומזת תניגנ הלבקתה ףוסבל .םימדוקה םיעוציבה עקר
 ,רזייסתניסה ילוקמר ךותמ .םג ונעמש .םיטרצנוק םלוא לש תוכיאב
 .םישנ תלהקמ לש לולצה הלוק תא

 .ףתושמ הנכמ אלל .תונוש תונכית תוטיש לש ירקמ ףסואכ התוא רידגמ ,הזה רקחמה תובאמ ,יקסנימ ?תיתוכאלמ הניב םצעב יהמ ?תיתוכאלמ הניב לש םימושי ןלוכ ולאה תונושה תוכרעמה םאה

 .בשחמב םימייוסמ םירבד עצבל רשפא ךוא וניליגש רחאל ,חומה לש הלועפה ךרד לע הירואית םיחסנמ ונא :ךפיהה םג הרוק םימעפל .יחרכה הז ןיא ךא ,חומה לש הבשחמה יכילהת תא בשחמב םיקחמ ונא םיבר םירקמב .ןובנ תויהל ךירצ לבא ,ןואג תויהל ךרוצ ןיא ,לשמל ,רוביד ןיבהל ידכ .ןעצבל לגוסמ ןובנ רוצי קרש ,תולועפ עצבל תלוכי בשחמל תונקהל ץמאמ אוה תיתוכאלמ הניבב רקחמה וירבדל .םיכסמ וניא לייווזרק

 .רוביד תנבהל ונחומ עיגמ הב ךרדה רבדב תומייוסמ תונקסמל איבמש אוה הז חותיפ :ךופהה ךילהתה הרוק רוביד -תולעפומ תוכרעמ לש חותיפה אשונב ,תאז תמועל .תכרעמה תינבב רתויב השקה בלשה םצעב והז .תאז תושעל שקבתמ והירה ,תיאופר ןוחביא תכרעמ תינב ךרוצל ותוא םירקחתמש תעב ךא ,ויתונחבאל "ותוא תואיבמה תובשחמה ךלהמ תא חתנל גהונ וניא ילוא ,לשמל ,ןקיטסונגאידה אפורה .ישונאה חומה לש הבישחה יבילהת יוקיחב ךרוצה דחוימב טלוב (טאקשזו אצוטוחי) תויחמומ תוכרעמ תינב תעב

 לע םייניצר םינויד רבכ םילהנתמ תאז-לבבו .המחלמ וא םולש רבדב תוטלחהה תא ןהידיב ריאשהל רוסאש רורבו ,רמא ,תויועטמ ירמגל תוישפוח ןניא םיבשחמ תוכרעמ .םיכבוסמ םיבושיחו םירטמרפ לש בר רפסמב תובשחתה ךות רתויב ריהמ הבוגת"ןמז תושרודה ,תומכחותמה קשנה תוכרעמל סחייתה אוה .התע רבכ תישחומ איה אלא ,דיתעה יבגל תמייק הנכסהש קר אל :התרמוחב העיתפמ התיה לייווזרק לש ותבושת .ונלרוג לע הטילש ידכזדע ,ידמ םיבר תויוכמסו םירושיכ ,תיתוכאלמה הניבה לש רתי-חותיפמ האצותכ ,דיתעב לבקי בשחמהש הנכס ןיא םא ,התיה חיש-ברב ולאשנש תולאשה תחא
 אלש דע ,ריהמ הכ היהי ןהב הטלחהה ךילהתש ,תובכרעמ חותיפ
 .םדא-ינב וב ףתשל ןתונ היהי
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 רקחמ

 ןורתפל רתוי תקיודמ החסונ שורדת הנוכנ | תויעב ,הלדג םיבשחמה לש םתמצועש לכב
 .היעבה | "הל תוכפוה ונתניבמ בגשנ היה ןנורתפ רשא
 -כושמ ורתונ ,ןוסנווס ןהו'ג ותימעו רודנל | ,תמייוסמ הדוקנב ,םלוא .יתרגיש בושיחל תוי
 -ימנידומרתה תרותו עדימה תירואיתש םיענ | הליחז לש בצמ דע טַאּות וז המיהדמ המדיק
 רבדב ןוידל תולצונמ תויהל תולוכי הק | גוסמ תויגולונכט תולבגמ עיפוהל וליחתישב
 םייוסינה .םיבשחמה לש תוידוסיה תולבגמה | לע רבגתהל ןתינ היה םא םג ךא .רחא וא הז
 ושענ ולא םיוקל םאתהב ועצובש םינושארה | עבטה יקוח ויה םייגולונכטה םיבוכיעה לכ
 רשא ,רמאמ בתכ אוה 1959"ב .ןוסנווס י"ע | "בגמ םיביצמ םמצע םיידוסיה םיילאקיזיפה
 ותומ רחאל רודנל י"ע רוא הארו םלשוה | םילוכי ונאש תויעבה יגוס לע תויטלחה תול
 ערימה תירואית המשוי ובשו ,הלילצ תנואתב .רותפל
 ינקתה לש ילמינימ לדוג לש ותאיצמ תיעבל | ךילהת ויה בושחימ" .הטושפ הביסה
 םהש לככש הדבועה הנותנשכ ,יטנגמ ןורכז | בייח אוהו רחא ךילהת לכל המודב ילאקיזיפ
 .שערל םתושיגר הלדג ,רתוי םינטק םישענ | תימע רמא ,"םיילאקיזיפ םיקוח םתואל תייצל
 ,רודנל רמא ,"ותדובע היהתש לככ הבושח" | תודוא ורמאמ רשא ,רודנל ףלור ,19או-ב
 היה שורד .היגולונכטב ידמ רתוי היולת איה" | ,בושחימה לש | תוילאקיזיפה | תולבגמה
 אלש ויד טשפומ היהיש בושחימ לש חותינ | .ה סלרא'צ רקחמה תווצ רבח םע בתכנש
 קיפסמ ךא ,תמיוסמ היגולונכטל רשקתהל | | ".ןקירמא קיפיטנייס"ב הנורחאל עיפוה ,טנב
 ."תוילאקיזיפ תואצותל ליבוהל ידכ יפיצפס | לש תוידוסיה תולבגמה תודוא תויצלוקפסה
 םידעיב דמע רשא רמאמ םסריפ אוה 1961"ב | "שחמה לש םחותיפ םע דימ ולחה בושחימה
 תולאשל הנעמ שקיב הנושארה םעפבו ,ולא | תודוזיפאל המודב | ,םיינורטקלאה | םיב
 -ירצ לש תוידוסיה היתולבגמ תודוא תונובנ | .עדמה לש הירוטסיהב םדוק רבכ ושחרתהש
 .םיבשחמב היגרנאה תכ | עדמ חתפתה ,ופ7ה האמה | תליחתב
 והזש םושמ סוח רצוי בושחימהש ןעט רודנל | תוליעי תא בשחל הפיאשהמ הקימנידומרתה
 אוה ,רמולכ ,ךיפה-יתלב ימנידומרת ךילהת | תונש ףוסבו ,רוטיקה יעונמ לש היגרנאה
 תוכיפה-יא .דבלב דחא ןוויכב םדקתהל לוכי | ןונש דולק רצי תיחכונה האמה לש םיעבראה

 ללכ-ךרדב תרבסומ םיילאקיזיפ םיכילהתב | תולבגמ לש ןתריקח ךילהתב עדימ תירואת
 -הל תופאוש תוכרעמ - םייטסיטטס םיחנומב .תרושקתה יצורעב עדימה תרובעת

 ,הארה רודנל .רתוי םייאדו םיבצמל עיג

 תוכיפהה יא ,םיבשחמ לש הרקמבש ,דגנמ
 תיגול .תוכיפה-יאמ .תעבונ תימנידומרתה עונמכ בשחמה
 .רתוי תיסיסב | בשחמ לע םדא בושחי ,טנב עיצהש יפכ ,םא
 -מתמ הדובעל היגרנא תרמתהל עונמ לעכ

 בושחימה לש תוידוסוה תולבגמה
 !חקטו האס 6 כט
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 -שב .תיגול תוכופה-יא םיגדמ א רעש .ו
 "דח תוהזל תורשפא ןיא ,"ס" טלפ ןותנ
 ,טלפה תריציב ,רמולכ .טלקה תא תיעמשמ
 וזו ,םיטלקה תודוא היצמרופניא תטמשנ
 רוזיפל ךכמ האצותכו תוכיפה-יאל האיבמ
 .היגרנא
 ו

 ןויערב ךומתל ידכ העיפוה וז הנקסמ .םוח
 תמיוסמ תילאמינימ תומכ ברעמ בושחימש
 .היגרנא רוזיפ לש

 היגרנא הלוע עדימ תכלשה
 ,רודנל רמוא ,"הז רמאמב יסיסבה ןויערה"
 תעידישכ דעצ לכב הרוקה ,עדימ תדמשהש"
 ןבומכ והז ."היגרנא תכרוצ ,תדבוא טלקה
 -רמ לש היציאוטניאב בטיה עגונ רשא ןויער
 הארנ עדימ תרימשש םושמ ,םישנאה תיב

 לש התוליעי לע תוהתל יעבט הז אהי ,תיט
 שי הליעי היגרנא המכ ,רמולכ .וז הרמתה
 לש ויוהיז ?בושחימה ךילהתב םוחל רימתהל
 -וחב יולת וניא רשא ,והשלכ טלחומ םומינימ
 תיגולנאה ,תידוסי הלבגמ ליכי ,בשחמה תרמ
 יעונמ לש םתוליעי לע תולטומה תולבגמל
 .197ה האמב וחתופ רשא רוטיקה

 לכמ רתוי ךא ,רוא התארש תמיוסמ הדובעב
 -רנאהש עצוה ,507-ה תונשב תויטרפ תוחישב
 "רשוקת" קיקלח לש תינייפואה תימרתה היג
 תחא .בושחימ דעצ תנייפאמה היגרנאל םג

 תירטיס-דח הקיגול
 עצובמ"  ,רודנל ריבסמ ,"בושחימה לב"

 -תויגול תויצקנופ לש הרריס תועצמאב

 ןניא ולא תויצקנופ .'וכו א גאס. 0. גאס

 יצורע תולבגמ לע ולש הירואתב הזכ
 הניה "רשוקת" הלימה םלוא .תרושקתה
 הבושתש ךרוצב ריכה רודנלו ,תלפרועמ

 ."הרוחא ץורל לובי אל בשחמ

 13א] ןגטפטהזטמ א10ש02ותט (3)23- ךותמ

 לש דחא ףוריצמ רתויש םושמ תיגול תוכיפה

 ,המגודל .טלפ ותואל םרוג טלקה יכרע

 םימרוג ,םינתשמ ינש לש ,ג\אמ .תיצקנופב

 ,ןכל .הקופת התואל םינוש טלק יברע השולש

 תוהזל תנמ לע תקפסמ הניא טלפה תעידי

 הניא תיגול הלועפש ךכ ,טלקה תא תואדוב

 ךרומ בושחימש הדבועה בקע .ךופיהל תנתינ | רשק אצמ ןונשש התיה וז הבישחל תוביסה

 ,םיכיפה-יתלב םייגול םידעצ לש הרדיסמ בב

 -ול תוכיפה-יאש תוארהל לגוסמ היה רודנל

 היגרנאו תילאקיזיפ תוכיפה-יא הבילשמ תיג

 תריצי לש הרוצב ךכמ האצותכ תרזופמה

 . הדיצה ותכלשה רשאמ רתוי השק ךילהתכ
 ךיפה-יתלב וניה בושחימה םאה ,םלוא
 תליחתב ?רודנל בשחש יפכ ,תיטנרהניא
 -מואלה תודבעמב דבוע ודועב ,70-ה תונש
 לע בושחל טנב סלר'צ ליחתה ,ןוגרַאב תוי
 ויתורעשה .תינשדח טבמ תדוקנמ םיבשחמ
 טושפ ןויסינ לע הריבס-יתלב היזהמ ולחה
 בשחמה ףוסמ דיל דחא םוי בשישכ .םלשומו
 ולש תספדמה דציכ תוהתל טנב ליחתה ,ולש
 -יהמב סיפדהל לכות - רתויב תיטיא הנוכמ -
 .רתוי ההובג תור
 יתאצמו ילאקיזיפ יאמיככ יתלכשה יתשכר"
 -אמה קוח לש םיחנומב בושחל יעבט תאז
 התאש רמוא קוחה ,תיסיסב הרוצב .תוס
 ירצומ תרסה י"ע תימיכ הבוגת ץיאהל לוכי
 תספדמו בשחמ לע בשוח התא םא .הבוגתה

 ו"משת ןסינ 6 לירפא "בשוח השעמ"



 תוטלחומ תולבגמ
 .סקודרפ תולוטנ ןניא ,ןבומכ ,ולא תונקסמ
 ,תוטלחומ תולבגמ רחא רקחמכ ליחתהש המ
 ותעד וז ןיא םלוא .ולאכ ןיאש הנקסמל איבה
 ,תולבגמ שיש רובס טלחהב ינא" רודנל לש

 וקוליס יזא ,ספדומ דומע םירצויה םיביגמכ
 -הת תא ץיאהל ךירצ תספדמהמ דומעה לש
 (4) עדוי יאמיכ וליפא ,ןבומכ .הספדהה ךיל

 ".וז ךרדב שחרתמ אל רבדהש
 לבבש איה ספות ןכא תוסאמה קוחש הביסה
 "ןויצל ל 2 (1[0 |95 ]יו 2 (0ןו|] 1 1 1 -דו תמיוסמ תורבתסה שי ךיפה ימיכ ךילהת
 רצ 6% .- 0 9 .- םלוא ,ךופהה ןוויכב תרזוח הבוגתל תיא
 קיהמ המבכ :ומ אש | לכונ וקל מש דץ - ב למל תוכ 8 םג התא הבוגתה ירצומ תא קלסמ התאשכ

 בצמה .הכופה הבוגתל תורשפאה תא לטבמ ץירהל לכונ ןמז המכ ,וא ?ןורכזל סינכהל
 .בשחמב ידמל הנוש
 הברה שי" ,טנב רמוא ,"ינייפוא בשחמב"

 -הת הקיחש לש תמיוסמ הדימש ינפל בשחמ
 דחא ןימא בושיח קפסל ותלוכי תא סור
 "?ףסונ

 ו
 | ךכ (טטווז-וח וזפטטטווסו|וזע) תלכומ תוכיפה | /

 ו ו () הז ןיא ,תספדמל םינותנה םיעיגמשבש
 רובס ,דיתעב תויובח ולא תולאשל תובושתה | 1 . ' .ךיפה תוחפל ךפוה ףסונ ךילהת םאה הנשמ

 ןוילע םסח שי םא ונל ורמאי ןה םלוא ,רודנל \ | כ [/

 תגרדלו תושעל לכונש דוביעה תומכל | .-- יי ₪" ווי ומיכ בשחמ
 םא" .רותפל לכונש תויעבה לש תובכרומה | < 7

 זא" ,רודנל רמוא ,"ולאכ תולבגמ תומייק
 -סיסבה וניתוחנהמ המכ שדחמ לוקשל ונילע
 םיעדוי ונאש םיחינמ ונא ,המגודל .רתויב תוי
 ונל םירשפאמה םיללכ ונל שיש םושמ = והמ
 קרש הדוקנה ירחא םירפסמ המכב ובשחל
 אל ,לבגומ ונבושיח ךרוא םא םלוא .ץופחנ
 עבטה י"ע אלא .אדירג םיישעמ םילוקיש י"ע
 םיערוי ונניא םאו ,םוקיה לש רתויב יסיסבה
 םיעדוי ונאש רמאל לכונ דציכ ,הז לובג והמ
 "?> והמ

 \\\צ\ \\ ו

 -שב ,ולש היגולנאב עשעתשהל ךישמה טנב
 תופצל היה לוכי אלש םושמ ,ההות אוה
 לכוי םאה ,תימיב תכרעמב גהנתי בשחמהש
 .בשחמב גהנתתש תימיב תכרעמ רוציל
 טנטסיסאכ יתדבע" ,טנב רמוא ",ןמזה ךשמב"
 הארנו יטנגה דוקה לע הימיכל סרוקב הארוה
 רושכימה לש םימיוסמ םיטביהש יל היה
 .בשחמ לש דחוימ גוסב םיגהנתמ יטנגה
 הנקב בשחמ לש ןויערה תא יל ןתנ רבדה
 ךרואל עוני םיזנא וב ,יראלוקלומ הדימ
 העונת תעפשהב תולוקלומ לש תזורחמ
 ".גנירוט תנוכמ םשייו תינוארב
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 .רתוי דוע קימעהל ןתינ לואשת לש הז וק

 הקיזיפה יקוחש לוקשל קיספמ התאשכ"

 הינמה םיייטמתמ םיחנומב םיאטובמ םמצע

 -פסמ רידגהל תלוכיהו תיפוסניא הקולח םיח

 ,םילבגומ-יתלב םיכילהת תועצמאב םיר

 תויצזילאדיא םניה וניקוחש רוריבב הארנ

 תולבגמה ,ףוסבש הדבועה .תוילאקיזיפ יתלב

 .ס-לו 1-ל חפתסהל תולגוסמה ,תורחא תוושפוח תופצ ה ה 9 -ן \ שארה ינמסו 8 ,"טרס"ה תא רושקל תולגוסמה תונטק תולוקלומ םניה ט"ו 1 םינמיסה .םולהי הר" תיארנ ,תולוקלומ תרשרש י"ע גצוימ (ג) טרסה הב ,תיטתופיה תיטמיזנא 2 . מ 3
 ו ₪ ₪ 0 -

 םיקוח הרורב הרוצב הנעבקת עדימב לופיטב ול תורשפאטה הלא תולוקלומורובע םיירוה ה (₪-<) תובוגתה תא ץואהל 0-09 וקלה
 לכ תא 0 איה ,עבטה לש םיטלחומ | תלוספה תויביס לכ תוקרזנ ךילהתב .הסינכל | הבושתה תא קיפה רצונש ןושארה יצחה .((-8) רזוח שומיש ; ב"חא 7 תקפסמ (מ) ג פזי"הו ג1פ"ה ןיב תימיבה הבוגתה 0 )0 0 09 ב" וזנאה .רבעמה תוז 1 \

 | 9% ו 5 תמאב ו אשונה .יתלחתהה בצמב רתונ בשחמהו ,הצוחה | .ינשה יצחה ב"חאו ,ףסונ עדימ סולפ יתיצרש ןוויכב בושיחה תא העינמה ו ְ ו .המידק וללכ | 65 אס
 8 בשחמ לש תונימאה תולובג תלאש | ירח ,היגרנא ךרוצ טלפה לופכישש תורמל | דיש ךות ,ףדועה עדימהמ רטפנ תינכתה לש / , ו הלר

 .טנב לש יחכונה ורקחמ אשונ לע תורישי | בושח .תיתועמשמ הומקהל סת תומבה || לאה הושמו" טמבל עמה ראיה ומ

 ןיא בושיחלש םימדקומה וירקחמב ותוארהב
 -כישב הכורכה היגרנאה תולע ,הווש הדימב

2 / 
 -קיטמתמה י"ע גצוה גנירוט תנוכמ לש ןויער

 .בושיחה ידעצ רפסמב היולת הניא לופ
 מ ה הארה אוה .1936"ב גנירוט ןלא יטירבה יא

 1 וו - 6 -% +

 תימיכ הבוגתב הרוקש יפכ קוידב ו - ול ןורקיעב ,לובי תיסחי טושפ ןקתהש 0 6 0 3% %- 2

 ישל בשחמ רשא בושיח . ו +
 הדבועה איה הווש הדימב הבושח םלוא | .עצבל לוכי 0 א ₪. 9
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 תעכ עבק אוה ,תיטנרהניא היגרנא תולע

 דיחב דחא ינויח דיקפת שי היגרנאה רוזיפלש

 ,"ערימ ךילשמ התאשכ שחרתמ רוזיפ" .בוש

 ךילהתב הרוקש המ קוידב והזו" ,טנב רמוא

 ףא וא םייוגש םינותנ ןוקית - תואיגש ןוקית

 וב בצקה .המצע בשחמה תרמוח תפלחה

 תאז תושעל לכואש יתעדב הלע דחא םוי
 -יחה תירוטסיה תריגא י"ע אוהש בושיח לכב
 .ותכלשה ףוסבלו - ףדועה עדימה - בוש
 ".רצונ אוה הב ךרד התואב
 רודנלש תוכיפהה יא תיעבל ןורתפ היה הז
 אוה .ןכל םדוק םינש 10 טעמכ ביצה ומצע
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 תושפנ תיישע

 תנוכמ .תיגול ךיפה תויהל ךירצ בשחמהש תבכרומ ,הנב גנירוטש ע תטשפומה הנוכמה

 היופצ-יתלב התיה טנב לש ותנקסמ המב דע
 ל ןתינ םתוא ,סרר ו 0. םייגול םירעש םע תינבנ הניא .ןבומכ .גנירוט | ומכ םינומיסי םיעובירל קלוחמה ך ירל קלוחמה ךורא טרסמ

 י"ע ןלי 4 בצממ הירבעמ םלוא .םיטלפו םיטלק יל יבצמ רפסמ חינה עב | שא ינהל לגוסמה 0 שאר ,םיעובירב בותכ
 היגרנאה תולע ןאכמו ,תואיגשה תושחרתמ ו ב תוגייתסההמ שוחל ןתינ | -יתלב תויגול תויצקנופ ןוכישל ךרד הזח תיגול הלועפל םיסגה ךרעה יווש םה בצמל | לש טסו מ המ שארל רמואה םיללכ 0 .

 ,ןורקיעב .בשחמה הנבמב םייולת .ןנוקיתל | בשוח ל = ו .- 8 ו ב שי הכיפהל גנירוט תנוכמ ךופהל ידכ ןכלו | ומ ה אוב טרטה תא ארוק שארה | .((-(-0)-((%- * * 0.
 0 ק אוה .197ו-ב וגקישב | לכ תא ורמשי רשא ,םיפדוע םיטלפו םיטלק כתל | תמה אתהב , םיא | ל

 םלוא ,הבר הדימב רוזיפה תא ןיטקהל ןתינ | אל ןמז ותואב .ךיפה בושיח לבקל ןתונש | תויה .םיטלקה תודוא .יתלחתהה .עדימה םדוק בצממ רתוי ןיא בצמ לכלש ךכ הת טרסה תא ריאשמ וא ןמיס בתוכ דא א | ₪ 1 ₪ א. 9
 הרמוח לכ רובע וספאל אלש יאדול בורק 5 ₪ 7 6% ₪ ,ירשפא דחא י רחא עוביר ענ כ"חאו יוניש א ] .

 ".איהש תישממ ל .ךל יתנמאה אלו ותוא יתנבה | היגרנא רזופת אל ,ךלשוי אל עדימ םושו ל ומוקמב ראשנ וא ,הלאמש 8 0
 ל ,םויכ וליפאו ,ונימאה םישנא טעמ קר . < בושוחהה .ומוז ,

 ,הרמוח תונימא לש : קר ,תמא .ךיפה אהי בושיחו יפה בושיח ש רחאל רצק ןמז
 ָה לש הנותנ המר לכ רובע" | תא ואצמ םימסרופמה םינעדמה תיברמש סומ ימהש התי היעבה 1 גנירוט תנוכמ תא ןיקתה 0 -

 .ומכ ,תוינורקע תובושח תולאש תורתונ | תועיפומ ןיטולחל .הנוכנ . כ | ףסומה עדימהש התיה הפצ התוא + בשחמה לש ויתולבגמ תא ןוחבל ליחתה טנב לש ורמאמ תא טנב ארק ,ולש תיטמיזנאה | "וכ אשונ טרסב תדיוצמה גנורוט תנוכמ .2

 -תלת בחרמב הרמוחה תא ןגראל דציכ 6 יב נב לש רתנקסמ | ,רעש לב לש ותלועפ תא ךופהל שורדה בושי ל לבוי דציכ הפצש הז י"ע ולש | לש לואשל יל םרג רבדה" .רודנל | אהב לעופה ענ שארבו יפוסניא םינמ
 רמוא ."בר ןמז ךשמ" .םירמאמב "תוריתס" | ליעי-יתלבו לברוסמל בשחמה תא ךופהי 0 -ולבגמ ןה המ

 תא ןקתיו ריכי ולוכ הנבמהש ךכ ידמימ בושיחו תוידוסי תולבגמ לש הלאשה ל מ? בשחמו ך

 בשחמ לכ תומדל הלוכו .רבעמ וללכל - הלאשה" רודנ
 -וכו ןאב תגצומה תיסיסבה הנוכמה .אוהש
 תווה .םיולאיוירט םיבושיח קר עצבל הל
 ,םיירשפא םימדוק םיבצמ ינש יפוסה בצמלו
 ופכ ,ןבלו תיגול הכיפה"יתלב הנובמ איה
 טנב .הוגרנא רזפל תבויח ,רודנל הארהש
 ו"ע העינמל תנתינ וז תוביפה-וא דצוב הארה
 .םינובנ תונכותו ןונכת
 נוב
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 ייבשחמ לש תוימנידומרתה וית
 שהש הארה רודנלו תויה"
 יתיצר ,היגרנא הלוע הדיצה
 כי ינאש תילמינימה עדימה
 " בשחל ךישמהל ןיידעו הד

 ש התוה עדימ תכלשהו תויה

 יל טנב לש ודעי חיה ,תוכיפה
 פאה לכב ךיפהל ולש בש
 ה ולש בשחמה היה רבכ

 .טנב רמא .
 עדימ לש ותכל
 תומכ יחמ תעדל

 -וצח ךילשהל לו

 -יאל ךרע-תוו

 -חמה תא ךופה
 ילאקיזיפ ןבומב .רש

 התיה ,דעצ לכב :ךיפ

 ערימה תומכ תכלשה ידכ ךות םיוסמ יטמתמ
 העיבק ומכ םירבד קר יתיסינ" .תילמינימה
 םירבד וא ,2 לש הקזח אוה םיוסמ רפסמ םא
 ךכ ידיל עיגה רבדה" .טנב רמא ,"םימוד
 לש יאוולה תואצות ורבצנ וב הנבמהש
 "תש תוינכת תביתכב ילש בושיחה יצמאמ
 יתעציבש ,היה ,רשפאה לככ תוכיפה הנייה
 "ופה ךרדב כ"חאו םידעצ לש הרדיסב והשמ
 " ותוא יתלטיב הכ
 .םיאצח ינשב תינכת בתוכ ימצע יתאצמ

 םא םגו .תויביס לש "הפשא חפ"ל השעמלו

 הדוקנבש ירה ,וז היעבב לפטל אהי ןתינ
 ידכ ףדועה עדימה תא ךילשהל שי תמיוסמ
 רזופת ,ןמז ותואבו ,אבה בושיחל ןנוכתהל
 בושיחה לש וזל הוושה היגרנא תומכ
 .חוור לכ היהי אלש ךכ ,ירוקמה ךיפה-יתלבה
 עדימה .ךובמהמ הצוחה ךרדה תא אצמ טנב

 .רמשנ - בשחמה לש ותכיפהל שורדה ףסונה
 תלפכושמ איה ,האיציל םיעיגמש עגרב
 עיגמ אוהש דע תינרוחא בשחמה ץר כ"חאו

 ".יטרפה ונקסיעב הרתונ ךיפה

 תיאמצע הרוצב א111-ב הצובק העיגה זאו"

 היגרנא רוזיפב ךרוצ אלל ,ולש ויתואיגש
 "?תאז עצבל ידכ ףדוע
 וניה בושחימה לש םיידוסיה תולובגה הדש

 "יצב תאז ונמסריפ 1981-בו ,תומוד תונקסמל

 דא י"ע ןגרואו א111-ב ךרענש סוניכב רוב

 .יכונאו (א111-מ םהינש) ילופוט םוט ,ןיקדרפ

 ופתתשה ימלוע םש ילעב םיאקיזיפ רפסמ

 ןוסייד ןמירפ ,ןמנייפ דר'ציר ללוב ,סוניכב

 תוירלופופמ אשונה הנהנ זאמו ,רלווו ןהו'גו

 ".תמיוסמ

 תורסח תולאש הברה ליכמו תיסחי ריעצ
 תויסיסבה ויתואצות תאז לכב םלוא ,הנעמ
 האר רשא ןדיעב .תועיתפמו תוקומעכ וחכוה
 לש תיגולונכט הרופאטמל ךפוה בשחמה תא
 תוצצה .ולוכ םוקיל ןבומכו ,חומה תדובע
 .ךרע-תובר ןניה בושחימה יפואל ולא
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 םיכנ םוקיש
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 אל תוכזה תא המצעל תרמוש תינכתה תדעו
 הניא הדובעה םא ,שגומה רמאמה תא לבקל
 תא .הדי לע וגצוהש םינוירטירקה לע הנוע
 -למה םירמאמה תאו םיבחרומה םיריצקתה
 :תבותכה יפל חולשל שי םיא

 .א"ליא תוריכזמ
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 היצמרופניא דוביעל ילארשי דוגיא

 דובכל

 היצמרופניא דוביעל ילארשיה דוגיאה

 היבכמה רפכ

 פופ ד"ת

 52109 ןג תמר

 86/87 םיפסכה תנשל תישיא תורבחל השקב ספוט :ןודנה

 .היצמרופניא דוביעל ילארשי דוגיא - א"ליאב ת/ישיא ה/רבח תויהל ת/שקבמ ינירה

 .םילקש 15 ס"ע האחמה ב"צר

 החפשמ םשו יטרפ םש

 .תיטרפ תבותכ

 הדובעה םוקמ תבותב

 לוג דיקפת

 הזיא י/ןייצ ,רחא דוגיאב רבח

 .ראוד ירבד לבקל ת/ןינועמ ךניה הבש תבותכב א י/ןמס

 הצלמה

 :םיצילממ םירבחכ דוגיאה ירבח ינש תצלמהב תכמתנ תויהל הכירצ תורבחל השקב ,א"ליא ןונקתל םאתהב
 .תבותכ םש ו

 .תבותכ םש 2
 תיתוכאלמ הניב .7 ם א"נעב םייטפשמ םיטביה .2 ₪ (ךוניחו םיבשחמ) ח"ומ ןוגרא .6 ם הנכות תסדנה ו ם המיאתמה תצבשמב * ןמסל םישקבתמ א"ליאב תולעופה הדובעה תוצובקמ תחאב ףתתשהל םינינועמה םירבח
 םינותנ תרושקת .5 ם טאזא ישמתשמ ןוגרא - א ימא 5 ₪ תוכיא תחטבא .4 כ תבשחוממ הקיפרגו תונומת דוביע .8 ₪ בשחמ ורקימ תועצמאב א"נע רוזיב .5 ם

 המיתח ךיראת

 םילשוריב שדחה ןופלטה רפסמ
 0 027415032 :;::7 היבכמה רפכב שדחה ןופלטה רפסמ

3777 0 

 דוביע ,םינותנ דוביע תויגולונכטב הנורחאה הלימה תא וכותב בלשמ /4ַא6 לש בשחוממה דרשמה
 ו ו

 .יפרג דוביעו םילילמת
 םינרצי לש תוכרעמל המאתהה לעו ןמצע ןיבל ןניב תוכרעמה לש תומיאתה לע שגד הש --

 ש

 בר ךרעמל (?6) םייעוצקמ םיבשחמו 018 תובשחוממ עדימ תוכרעמ םע דחי /8-ה בשחמ "-
1 1 

 היצרגטני י ְ הב לעופה דחא יתילכת .האלמ הינומרהב ל
 ַח טניא תריציל תרושקת לש תומכחותמ תויצקנופ תלצנמו הרבחה יכרצ יפל הדומה וזכ תכרעמ

 .עדימה לש תיברימ

 :ץראב תוגיצנ

 \ מ"עב םיבשחמ תוכרעמ רורד
 6 קטו 6016 ות זז 60 03-200125-6 .לט ביבא-לת ,3 אחפנ 'חר



 םלועב 1 סמ הנכותה תרבחשכ

 ,לארשיל העיגמ
 תובוט םיידיב תויהל הצור איה

 הגוצי תא ,םלועב הלודגה הנכותה תרבח - 154 הרסמ ,ןכל

 .תוכרעמו הנכות לעי ידיל - לארשיב

 22 ךשמב החיכוה ,לארשיב הלודגה תיאמצעה הנכותה תרבח - לעי

 ההובג תיעוצקמ תלוכיו ,םישרמו דימתמ לודיג התוליעפ תונש

 ,להנימה ,םיפסכה ימוחתב ,םילודג םיטקייורפ עוציבב תאטבתמה

 .הישעתהו םיקסעה ,האופרה ,הקיטסיגולה

 הנומה ימנידו הסונמ ,ריעצ תווצ היתוחוקל תורשל הדימעמ - לעי

 לכב ןימאו הלועמ יוביגל - ''א'"'נע ינעוצקמ"' 215 םהמ שיא 0

 .םינותנה דוביע ימוחת

 'יףדמ תונכות'' תקוושמו החתיפ ,'הדימ יפל" תונכות העציב - לעי

 ,םילעופה קנב :םהיניב ,םיינדפק תוחוקל לש בחר ןווגמל תולועמ

 ,"לע-לא" ,הלשממ ידרשמ ,תיריואה הישעתה ,ל''הצ ,ח''פוק

 ,םילוח יתב ,תיזכרמה סמה תכשל ,תיזכרמה היסנפה ןרק ,''טיבלא"

 .םיצורמ תוחוקל תורשע דועו

 ימ ידיל טילחתש ינפל ,ךכ לע בושח

 .םינותנ דוביעב םיטקייורפ רוסמל

 תוכרעמו הנכות לעי
 תובוט םיידיב התא
 1519191 .לט ,ןג-תמר 29 הריציה

 , \\\.\\ (\\\\.א


